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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE  

 

ABI – boka-kar Doppler index  

AHSG - alfa-2 Heremans Schmid    

glikoprotein  

ALP - alkalikus foszfatáz  

ANK - ankyrin 

ASA - atherosclerotikus aneurizma  

BMP - bone morphogenetic protein 

Cbfa1 - core binding factor  

CI - konfidencia intervallum  

CRP - C-reactive protein  

CT - computer tomography 

CVC - calcifying vascular cell  

ECM - extracelluláris mátrix 

EDRF - endothelial-derived relaxing 

factor 

eGFR – számított glomerolus 

filtrációs ráta 

ELISA - enzyme linked immunosorbent 

assay 

ENPP1 - ekto-nukleotid  pirofoszfatáz-

foszfodieszteráz -1  

GFR - glomerolus filtrációs ráta  

GGT - gamma-glutamil transzpeptidáz 

HbA1c - haemoglobin A1c  

HDL – high density lipoprotein 

HSP - heat-shock protein  

IL - interleukin  

IMT - intima-média vastagság  

IQR - interkvartilis range  

KS - kalcifikációs score  

LDL - low density lipoprotein  

MGP - mátrix glutamic acid protein  

MMP - mátrix metalloproteináz  

OPG - oszteoprotegerin  

OPN - oszteopontin  

OR - esélyhányados  

ox-LDL - oxidatívan módosult LDL  

PAD - perifériás érbetegség  

PTH - parathormon  

SNP - single-nucleotide polymorphism 

TGF-β - transforming growthfactor-β  

TNF-α - tumor nekrózis faktor-α  

UH - ultrahang 

VEGF - vascular endothelial growth 

factor 

VSMC - ér simaizomsejt 

 

 

Az értekezésben a Magyar Tudományos Akadémia megengedő iránymutatásának 

megfelelően az általánosan ismertebb, vagylagos írású címszavak esetén igyekeztem a 

magyar helyesírás szabályai szerint használni a szakmai nyelvet. 
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1. BEVEZETÉS 

 

Magyarországon és a nyugati típusú társadalmakban a szív- és érrendszeri 

megbetegedések ma is a haláloki statisztikák vezető helyén állnak. A megbetegedések 

hátterében számos esetben atherosclerosis mutatható ki. Az atherosclerosis régóta ismert 

betegség, de pontos kialakulása, etiológiája, lefolyása és kezelése ma is intenzív kutatás 

tárgya. A legfontosabb tényezőket, melyek érelmeszesedéshez vezetnek, minden művelt 

ember ismeri, mindenapjaink részévé vált az érszűkület elleni küzdelem. A 

hagyományos rizikótényezők és szérum markerek mellett folyamatosan fedeznek fel 

molekulákat, melyek a klasszikus tényezők mellett, szerepet játszhatnak az érszűkület, 

érelmeszesedés kialakulásában. Az érsebészet a szervezet különböző helyén kialakult 

atherosclerosis legsúlyosabb megjelenési formáit hivatott kezelni. A cél a beteg életének 

megmentése, életminőségének javítása, az atherosclerosis súlyos szövődményeinek 

megelőzése, mérséklése. Tekintettel az atherosclerosis krónikus progresszív jellegére az 

érsebészeti ténykedés sokszor palliatív jellegű. Az érelmeszesedés kialakulásának 

pontos megértése lehetővé tenné már korábbi szakaszban kezelését. A klinikumban 

szerzett mindennapi tapasztalat felveti a klasszikus rizikótényezőkön kívül egyéb 

mechanizmusok jelenlétét. Érsebészek, angiológusok, radiológusok által jól ismert 

jelenség, hogy a súlyos atherosclerosisos betegek között némelyek súlyos, diffúz 

artériás kalcifikációban szenvednek (pl. diabéteszes, krónikus uraemiás dializált 

betegek), másokban alig látható mész az érfalban, bár az artériás szűkületek, és 

elzáródások súlyos klinikai állapothoz vezetnek. Az érfal korai, a klasszikus 

rizikótényezőkkel nem mindig magyarázható meszesedésének hátterében az utóbbi 

években új szabályozó mechanizmusok merültek fel. Az extraosszeális és intraarteriális 

kalcifikáció egyik szabályozója lehet a fetuin-A, mely számos egyéb szerepe mellett 

szerepet játszhat az érelmeszesedés kialakulásában. E mechanizmus megismerésének 

szükségessége vezetett a fetuin-A érbetegekben történő vizsgálatához. 

 

1. 1. ATHEROSCLEROSIS 

1. 1. 1. Az atherogenezis folyamata 

Az atherogenezis kezdeti lépése szövettanilag extracelluláris lipid felhalmozódással és 

leukocyták bevándorlásával jellemezhető folyamat, melynek hátterében az 
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endotheldiszfunkció áll. Endotheldiszfunkción azt a jelenséget értjük, melynek során az 

intima endothelrétegének integritása sérül, permeabilitása egyes molekulák felé (mint 

pl.a low density lipoprotein [LDL]) fokozódik, a leukociták adhéziója megindul, az 

antithrombotikus felszín károsodik, sejtaktiváció és proliferáció indul és csökken az 

artériák válaszképessége [1]. Az intimába vándorolt monocyták aktivált makrofágokká 

differenciálódnak, képesek az ott lévő lipidpartikulumokat felvenni, ezáltal kialakulnak 

az atherosclerosisra jellegzetes habos sejtek. A lipoproteinek felvételében nem a 

klasszikus sejtfelszíni LDL receptorok, hanem az ún. scavenger receptorok, azon belül 

pedig a scavenger receptor-A család tagjai játszanak fontos mediátor szerepet [2, 3]. A 

habos sejtek intenzív osztódásba kezdenek, létrejön a laesio legkorábban kimutatható 

formája a fatty streak („zsíros csík”), mely főként habos sejteket tartalmaz. A fatty 

streak már fiatal felnőttkorban kimutatható és egyes adatok szerint részben reverzibilis 

elváltozás [4]. 

Amennyiben a kiváltó tényező, az endotheldiszfunkció nem szűnik meg, az 

atheromában folytatódik a sejtes elemek proliferációja, további leukocyták 

bevándorlása; az intimában simaizomsejtek jelennek meg és kialakul a köztes laesio. 

Fontos szerepet játszanak a laesio fejlődésében és a simaizomsejtek bevándorlásában az 

extracelluláris mátrix lebontásáért felelős mátrix metalloproteináz (MMP) enzimek [5, 

6]. A plakkban angiogenezist elősegítő faktorok (savas és bázikus fibroblast növekedési 

faktor, VEGF, oncostatin-M) hatására mikrovaszkularizációt kialakító plexusok jönnek 

létre, a fokozott sejttevékenység felborítja az érfal homeosztázisát, mely nekrózishoz, 

gyulladáshoz vezet. Ezt szöveti fibrosis követi, a zsíros nekrotizált szövetanyagot 

aktivált simaizomsejtekből álló „fibrosus sapka” borítja. A simaizomsejtek elhalásában 

a nekrózis mellett jelentős szerepet játszik a gyulladásos cytokinek által indukált 

apoptózis [7]. A plakkban gyakran kalcifikáció mutatkozik, melyet a simaizomsejtek 

által termelt TGF-β homológ cytokinek indukálnak.  

Az atheroma továbbfejlődésével tehát kialakul a komplikált laesio, mely jelentős 

szűkületet okozhat az adott ér lumenében. A laesio kialakulása és fejlődése évtizedeken 

át tartó folyamat lehet. A 60 %-t meghaladó stenosis egy adott szerv vérellátásának 

kritikus csökkenéséhez vezet és már klinikai tüneteket válthat ki. Plakkruptura során a 

fibrosus sapkára ható erők és a sapka mechanikai tűrőképessége közötti egyensúly 

felbomlik, kialakul a vulnerábilis plakk. A vulnerábilis plakkban megnő az aktív 
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makrofágok száma és a plakk lipid tartalma, melyek gyulladásos cytokinek, MMP-ok 

termelésével és az apoptózis indukciójával járnak [8-10]. A plakk superficialis eróziója 

sokkal kevésbé ismert folyamat, létrejöttében az endothelsejtek apoptózisa és 

desquamatiója játszhat fontos szerepet [11]. Mindkét folyamat a plakk in situ 

trombózisához vezet, ez azonban nem feltétlenül nyilvánul meg klinikai szindrómákban.  

 

1. 1. 2. Az atherosclerotikus érbetegségek kialakulása és kockázati tényezői 

Az atherosclerosis tehát egy évtizedek alatt progresszívan kialakuló betegség, melyben 

az egyes stádiumok jól definiáltak: endotheldiszfunkció – fatty streak – köztes laesio – 

fibrosus plakk – komplikált laesio – vulnerábilis plakk – plakkruptura/erozió, 

trombózis. Az atherosclerosis etiológiáját tekintve multifaktoriális jellegű 

megbetegedés, kialakulásában genetikai prediszpozíció mellett környezeti tényezők 

károsító hatása játszik kulcsszerepet. Nagy, betegpopulációs vizsgálatokban a káros 

környezeti tényezőket azonosították és kockázati tényezőként definiálták. A 

legismertebb ilyen vizsgálat a The Framingham Heart Study volt (1966, [12]), melynek 

jelenkori folytatása ma is értékes eredményeket ad a betegség kutatásában. A korai 

vizsgálatok szerint az atherosclerosis klasszikus kockázati tényezőinek tekinthető a 

magas életkor, a hyper- és dyslipidaemia (emelkedett LDL; csökkent high-density 

lipoprotein [HDL]), a dohányzás, a magasvérnyomás-betegség, a diabetes mellitus, a 

fizikai aktivitás hiánya, az elhízás, a mentális stressz („A” típusú személyiség) és a férfi 

nem.  

A betegség intenzív kutatása során számos új kockázati tényezőt is azonosítottak. A 

nagyon magas homocisztein szint (hiperhomociszteinémia) toxikus az endothelsejtekre, 

fokozza az LDL oxidációját, rontja az endothelial-derived relaxing factor (EDRF) 

működését és csökkenti az áramlás mediált artériás vasodilatatiot [13, 14].  

A laesio kialakulásának kezdeti lépése az endotheldiszfunkció, míg a folyamat 

továbbfejlődésében azonban a krónikus gyulladásnak van jelentős szerepe: „az 

atherosclerosis gyulladásos betegség” [15, 16]. A laesio korai formája a fatty streak 

tisztán gyulladásos eredetű elváltozás; a gyulladásos jelek és folyamatok végig 

észlelhetők a plakk fejlődésének minden szakaszában és a plakkruptura során is [17, 

18]. Így kézenfekvő volt az a feltevés, hogy a gyulladás új kockázati tényezője lehet az 

atherosclerosisnak, melynek mértékét jól jelzik a különböző gyulladásos markerek. A 
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legismertebb és a rizikóbecslésben mai ismereteink szerint legjobban használható ilyen 

marker az ultraszenzitív módszerrel meghatározott C-reaktív protein (CRP). A magas 

CRP szint a klasszikus kockázati tényezőktől függetlenül, additívan jelzi előre az 

emelkedett kardiovaszkuláris rizikót egészséges egyénekben, idősekben, stabil vagy 

instabil angina pectorisban szenvedőkben és korábban myocardialis infarktuson átesett 

betegekben egyaránt [19]. A CRP mellett számos proinflammatorikus cytokinről (IL-6, 

tumor necrosis factor-α [TNF-α]), adhéziós molekuláról (intercellular adhesion 

molecule-1) és akut-fázis fehérjéről (serum amyloid-A, fibrinogén, 

komplementfehérjék) ismert, hogy emelkedett szintjük előre jelezheti az 

atherosclerotikus érbetegségek megjelenését [20]. Vitatott kérdés azonban az, hogy az 

akut-fázis fehérjék mennyiben tekinthetők csak a betegség markerének és milyen 

részben játszhatnak direkt mediátor szerepet a folyamat kialakulásában [21]. A 

gyulladásos folyamat kiváltásában egyes fertőző ágensek is szerepet játszhatnak, 

felmerült a Chlamydia pneumoniae, a Helicobacter pylori, a Herpes simplex vírus és a 

cytomegalovírus kóroki szerepe. Azonban az egyes fertőzések és a betegség között 

direkt összefüggést egyértelműen és ellentmondás nélkül igazolni nem sikerült. Jelenleg 

a fertőző ágensek vonatkozásában az összesített patogénterhelés elmélete (total 

pathogen burden) az elfogadott, miszerint a koronáriabetegség kialakulására annál 

nagyobb az esély, minél több fertőzést szenved el az egyén bizonyos kórokozóktól élete 

során [22].  

Egy másik, talán elismertebb hipotézis szerint az immunológiai folyamatot saját 

antigének váltják ki, tehát az autoimmunitás lehet az atherosclerosis iniciációjának 

egyik kulcseleme [23]. Az érfalban a saját hősokkfehérje (Hsp 60-70) képezheti az 

ereket károsító immunválasz fő célpontját [24]. A sérülésre adott válasz elmélet és a 

gyulladás patogenezisben betöltött szerepe magyarázza a betegség legtöbb lépését, és 

magában foglalja folyamat multifaktoriális jellegét, sokszínűségét.  

Az atherosclerosisra jellemző, hogy párhuzamosan egyszerre több érterületen alakul ki, 

ugyanakkor bizonyos érterületek nagyságrendekkel gyakrabban érintettek másoknál (ún. 

predilekciós helyek). Ez utóbbi megfigyelésre vonatkozóan azonban egyértelmű 

biológiai magyarázat még nem ismert [25]. Jelentőségét azonban kiemeli az a tény, 

hogy az egyes érterületek jellegzetes kockázati tényezőai között lényeges különbségek 

figyelhetők meg: jól ismert, hogy míg a hipertónia inkább az ischaemiás stroke, addig a 
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magas koleszterinszint az akut myocardialis infarktus kialakulására hajlamosít. Ezért 

mindenképpen indokolt a különböző érterületet érintő atherosclerotikus érbetegségeket 

egymástól elválasztani és külön vizsgálni.  

 

1. 2. ARTÉRIÁS KALCIFIKÁCIÓ 

1. 2. 1. Az artériás kalcifikáció patofiziológiája 

A vaszkuláris rendszerben észlelhető ektópiás kalcifikáció évtizedek óta ismert jelenség. 

Az utóbbi időkig ez a jelenséget passzív folyamatként az öregedés velejárójaként 

tartották számon. Az orvostudomány különböző területein (angiológia, érsebészet, 

endokrinológia, csontanyagcsere, diabetológia, alapkutatások) folyó kutatásokból 

származó növekvő mennyiségű bizonyíték azonban arra utal, hogy az extraosszeális 

mineralizáció egy szorosan és szerteágazóan szabályozott folyamat, melyet segítő és 

gátló faktorok tartanak egyensúlyban. A pontos szabályozó mechanizmusok azonban 

ma sem tisztázottak. Az oszteogenezis indukciójának megerősödése és a mineralizáció 

gátló faktorok csökkenése egyaránt fokozott vaszkuláris kalcifikációhoz vezethet. 

Az oszteogenezis indukciójának egyik elmélete szerint oszteoblaszt típusú sejtek 

aktiválódása eredményez aktív csontképződést az erekben [26]. E sejtek eredete nem 

tisztázott: felmerült, hogy az érfalban lévő simaizom sejtek (vascular smooth muscle 

cell: VSMC) fenotípus változásaként alakulnak ki az oszteoblasztok, mások keringő 

őssejtek és pericyták aktiválódását és differenciálódását tartják forrásuknak. A VSMC 

fenotípus reverzibilis differenciációja jellegzetes képessége e sejteknek, különböző 

ingerek hatására proliferatív fázisba léphetnek és extracelluláris mátrixot (ECM) 

termelnek [27]. Ilyen ingerek lehetnek pl. az oxidatív stressz, csont morfogenetikus 

fehérjék (bone morphogenetic protein: BMP), a pirofoszfát szint változásai. Ahogy az 

atherosclerotikus laesio fibrotikus-kalcifikált plakká fejlődik, az oszteogenetikus 

differenciáció markerei expresszálódni kezdenek, pl. a BMP-2, a transzkripciót 

szabályozó core binding factor (Cbfa1) és az osterix. Demer és mtsai bizonyították egy 

VSMC szubpopuláció jelenlétét az érfalban, melyet kalcifikálódó ér sejtnek (calcifying 

vascular cell: CVC) neveztek el; ezek a sejtek spontán nodulusokba rendeződnek és 

kalcifikálódnak szövettenyészetben. Ezek a nodulusok számos vonatkozásban 

hasonlítanak a csontra: emelkedett bennük az alkalikus foszfatáz (ALP) aktivitás, az 

oszteokalcin, oszteonektin és oszteopontin expresszió [28]. Ezek a sejtek rendelkeznek 
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mesenchymális differenciálódási képességgel is (pl. oszteoblasztokká alakulhatnak) és a 

teljes VSMC populáció mintegy 20-30%-át alkotják. Más szerzők szerint az érfalban 

előforduló pericyták a mesenchymális progenitorsejtek, és megmaradt a képességük, 

hogy oszteoblasztokká és chondrocytává fejlődjenek [29, 30]. A pericyták tímusznélküli 

egerekben különböző vázszövetté képesek fejlődni (pl. csont, porc) és a CVC-ekhez 

hasonlóan szövettenyészetben nodulusokat formálnak, melyek I. típusú kollagént, 

oszteopontint (OPN), mátrix G1a proteint (MGP) és oszteokalcint tartalmaznak [31, 

32]. 

Számos bizonyíték szól továbbá amellett, hogy a neoangiogenezis szerepet játszik a 

szívbillentyűk és az erek elmeszesedésében. A kalcifikált laesiok környezetében 

gyakran fokozott neovaszkularizáció figyelhető meg. A valvuláris kalcifikáció 

szövettani vizsgálata során neovaszkularizációt figyeltek meg az összes meszes 

billentyű környékén [33]. A mechanizmus valószínűleg multifaktoriális, mindenesetre 

ismert, hogy cytokinek (BMP-2, BMP-4) és a VEGF serkenti az oszteoblasztok 

migrációját és differenciációját [34]. Más angiogenezis mediátorokat is kimutattak a 

fibrotikus kalcifikált plakkokban: pl. sialoprotein és OPN [35, 36]. 

Az ektópiás csontképződést számos mediátor szabályozza. Az egyik legfontosabb a 

transforming growthfactor-β (TGF-β) szupercsaládba tartozó BMP csoport, melyek 

közül a BMP-2 és a BMP-4 szerepet játszik a vaszkuláris kalcifikációban és a lokális 

gyulladás folyamatában. A BMP-7 a vaszkuláris kalcifikáció ellen hat [37]. Az 

atherosclerosis és veseelégtelenség kapcsolatát vizsgáló kutyakísérletben a BMP-7 

adása megállította vaszkuláris kalcifikációt [38]. Ez a megfigyelés együtt járt az erek 

falában lévő atherosclerotikus plakkokban az oszteokalcin expressziójának 

csökkenésével is. A BMP-2 receptor mutációja és a familiáris pulmonális hipertónia 

között kapcsolatot igazoltak, sőt a hisztológiai vizsgálat során a tüdő ereinek 

kalcifikációját észlelték, bár a pulmonális erekre nem jellemző a meszesedés [39, 40]. 

További érdekes megfigyelés, hogy az autoszomális recesszív öröklődésű idiopathiás 

infantilis artériás kalcifikáció és a perzisztáló pulmonális hipertónia kombinációja 

rendellenes kalcium homeosztázissal jár együtt [41]. A BMP-2 hatása oszteogén 

transzkripciós faktorok (Cbfa1, osterix) termelését növelő mechanizmussal érvényesül. 

Cbfa1-null egereknek nincs funkcionális oszteoblasztja, nem képesek hypertrophiás 

porc vagy mineralizált csont termelésre [42]. Emberben a Cbfa1 mutációja az oka az 
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autoszomális, domináns öröklődésmenetű cleidocraniális dysplasiának, melynek 

fenotipikus megjelenéséhez tartoznak a nyitott kutacsok, számfeletti fogak, hiányzó 

claviculák, alacsony termet [43]. Krónikus vesebetegségben szenvedő betegek szöveti 

mintájában a Cbfa1 expressziója fokozott volt a meszes artériákban [44]. Az osterix egy 

cink tartalmú transzkripciós faktor, mely szintén fontos szerepet játszik a csontszövet 

kialakulásában; osterix-knockout egérben hiányzik a csontképződés. Állatkísérletek 

alapján valószínű, hogy a Cbfa1 szabályozza az osterix expressziót, bármelyikük hiánya 

a kalcifikáció súlyos zavarához vezet [45].  

 

1. 2. 2. Az artériás kalcifikáció serkentő tényezői 

A krónikus vesebetegekben észlelt fokozott artériás kalcifikáció vizsgálatai során 

felmerült annak a lehetősége, hogy az ilyen betegekben fennálló tartósan emelkedett 

foszfát szérum szint szerepet játszhat az érelmeszesedésben. Az uraemiás betegekben 

mind a csökkent foszfát elimináció, mind a szekunder hiperparatireoid állapot felelős a 

magasabb foszfát szintért. Korábbi elképzelések szerint egyszerűen a magas kalcium-

foszfát szérum szint vezetett volna a kicsapódáshoz, de újabb vizsgálatok azt mutatták, 

hogy a magas foszfát szérum szint a VSMC-k oszteoblasztokká történő differenciációját 

indukálja. Sejttenyészetekben az anorganikus foszfát hozzáadása indukálta a VSMC-k 

mineralizálódását és fokozta az OPN és az alkalikus foszfatáz (ALP) expresszióját [46, 

47]. A humán szérum vizsgálatai szerint azonban önmagában az emelkedett foszfát szint 

nem magyarázza az uraemiás betegekben észlelhető intenzívebb kalcifikációt, ugyanis 

az ilyen betegek széruma a foszfát koncentrációtól függetlenül OPN, ALP [47] és Cbfa1 

expressziót [44] indukált. A parathormon (PTH) alapvető szerepet játszik a kalcium 

homeosztázisban és tudjuk, hogy a szekunder hiperparatireózis gyakori uraemiás 

betegekben. Ismert, hogy a PTH az ALP aktivitás csökkentésével gátolja a VSMC 

kalcifikációt [48]. Ugyanakkor a csontokban a PTH oszteoblaszt és Cbfa1 expressziót 

indukál, bár a PTH és Cbfa1 kapcsolatát VSMC-kben kimutatni eddig nem sikerült 

[49]. A szekunder hiperparatireózis okozta renális oszteodisztrófia kivédése céljából az 

uraemiás betegek sokszor részesülnek foszfát megkötő gyógyszerek és D vitamin 

kezelésben, melyek viszont fokozhatják a vaszkuláris kalcifikációt. E szerek a súlyos 

vaszkuláris calcyphylaxis kórképhez vezethetnek.  
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A Sevelamer (kalciumot nem tartalmazó foszfátkötő szer) állatkísérletekben 

csökkentette a szérum foszfát és PTH szintet, mérsékelte az aorta kalcifikációt és a 

renális oszteodisztrófiát [50]. Klinikai vizsgálatokban hemodializált, ismerten 

coronariasclerosisban szenvedő betegekben a Sevelamerrel kezelt betegcsoportban a 

vaszkuláris kalcifikáció progressziója lelassult a kalciumot tartalmazó foszfátkötő 

szerekkel kezelt betegekhez képest [51]. Egy éves Sevelamer kezelés után e betegek 

LDL és inflammációs marker szintje is szignifikánsan csökkent és egy randomizált 

tanulmány szerint CT vizsgálat is igazolta a mérsékeltebb aorta és coronaria 

kalcifikációt a Sevelamerrel kezelt betegcsoportban [52].  

A szekunder hiperparatireózis kezelésében használatos kalcitriol (1,25-

dihydroxyvitamin D, a D vitamin aktív formája) is disztrófiás kalcifikációt 

eredményezhet. Gyakran használt állatkísérleti modell a magas D vitamin bevitellel 

elért fokozott vaszkuláris kalcifikáció; a kalcitriol dózisfüggően fokozza a VSMC-kben 

a kalcifikációt és az ALP aktivitást egyaránt [53]. Uraemiás betegek kalcitriol kezelése 

gyakran vezet hiperkalcémiához és hiperfoszfatémiához, mely emeli az ektópiás 

meszesedés rizikóját. Újabb D vitamin analógok intenzív kutatás tárgyai, ezek a szerek 

csökkentik a PTH szintézist a szérum kalcium és foszfát szint emelése nélkül; valamint 

kalcium-mimetikus gyógyszerek kipróbálása folyik, melyek a mellékpajzsmirigy 

kalciumérzékelő receptorainak érzékenységét fokozzák.  

Az atherosclerotikus kardiovaszkuláris betegségekben orális antikoagulánsként gyakran 

használt warfarin fokozza a kalcifikációt a kalcium inhibitor MGP γ- karboxilációjának 

gátlása révén. Állatkísérletek szerint a warfarinnal kezelt patkányokban 5 hét után már 

RTG felvételen is kimutatható volt az aorta és az aortabillentyű meszesedése [54]. 

Tartósan warfarint szedő betegek CT vizsgálata fokozott coronariarendszer és 

szívbillentyű meszesedést igazolt a kontrollcsoporthoz képest [55]. 

A főként antiinflammatorikus hatásuk miatt használt glükokortikoidok is ektópiás 

kalcifikációt eredményeznek az oszteoblaszt differenciáció serkentése révén. Jól ismert, 

hogy a tartós glükokortikoid szedés oszteoporózissal jár együtt és az érfalban fokozott 

oszteokondrogenetikus differenciáció zajlik; a dexametazonnal kezelt VSMC-k 

oszteoblasztos átalakuláson mennek át [56]. Az érfalban lévő pericyták dexametazon 

kezelés hatására csökkent MGP és OPN expresszióval reagálnak, mely növeli az ALP 

aktivitást és a kalcium depozíciót [57].  
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A korábban már említett alkalikus foszfatáz (ALP) az oszteoblasztok fenotipikus 

markere, a fokozott ALP aktivitás együtt jár a vaszkuláris kalcifikációval. Az angolkór 

egy ritka, öröklődő formájában az ALP gén mutációját igazolták [58]. Az ALP 

aktivitása nélkülözhetetlen a hydroxyapatit keletkezéséhez az enchondralis csontosodás 

során, ez az érfalban is hasonlóan zajlik. A media kalcifikációban a VSMC-k is 

magasabb ALP aktivitást mutatnak és a klasszikus atherosclerotikus vaszkuláris 

kalcifikáció jellemzői (a BMP-2 és oxidált LDL) növelik a VSMC sejttenyészetek ALP 

aktivitását. Az ALP csökkenti az anorganikus pirofoszfát szintet, mely erős gátlója a 

vaszkuláris kalcifikációnak [59]. 

A vaszkuláris kalcifikáció egy másik feltételezett mechanizmusa a számos patológiás 

állapotban és az öregedéssel együtt járóan megfigyelhető fokozott arányú VSMC 

apoptózis. In vitro kísérletekkel igazolták, hogy az apoptózis gátlása csökkenti a 

kalcifikációt, illetve az apoptózis serkentése jelentősen növeli a kalcifikációt [60]. Az 

elpusztult habos macrophág sejtek és VSMC-k maradványai az élő VSMC-k mátrix 

veziculumaival együtt a magas kalcium és foszfát koncentráció miatt kedvező helyszínt 

jelentenek a kalcifikáció folyamatának megindulására [61]. Érdekes, hogy nem minden 

esetben vezetnek kalcifikációhoz a mátrix vezikulumok: normál élettani állapotban a 

jelenség nem indul meg, tartósan magas kalcium és foszfát szint szükséges a 

meszesedés kialakulásához. Az öregedés, a VSMC fenotípus változás és differenciáció 

egyaránt jelentősen elősegíti az atherosclerotikus meszesedést. 

A HSP-70 egy olyan akut fázis fehérje, mely a szérumban és atherosclerotikus 

plakkokban is kimutatható és a MGP-hez kapcsolódva gátolja annak működését, ezzel 

elősegíti az erek kalcifikációját. Ezenkívül a HSP-70 állatkísérletekben serkentette a 

BMP aktivitást, ezáltal is fokozva az artériás meszesedést [62]. 

 

1. 2. 3. Az artériás kalcifikáció inhibitorai 

A vaszkuláris kalcifikáció másik alapvető szabályozási mechanizmusa a kalcifikációs 

folyamatok gátlása, melyeknek zavara szintén az érfal meszesedéséhez vezet. Számos 

szerkezeti és keringő protein létezik, mely normál körülmények között gátolja a 

vaszkuláris kalcifikációt. A fiziológiás szérum kalcium és foszfát szintek közel vannak a 

kicsapódási koncentrációhoz, ezért e gátló fehérjék megfelelő működése alapvető az 

ektópiás kalcifikáció megakadályozása szempontjából. 
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Az anorganikus pirofoszfát a vaszkuláris kalcifikáció potens inhibitora, az ALP 

szubsztrátja. A pirofoszfát direkt kémiai úton gátolja a hydroxyapatit képződést és a 

szöveti kalcium depozíció kialakulását. A pirofoszfát szintet szabályozó ekto-nukleotid  

pirofoszfatáz/foszfodieszteráz I (ENPP1) és a celluláris pirofoszfát exportáló ankyrin 

(ANK) hiánya a gyermekkori idiopátiás artériás kalcifikációhoz, valamint fokozott 

enchondrális kalcifikációhoz vezet [63, 64]. ENPP1 knockout egérben fokozott artériás 

kalcifikációt igazoltak [64]. E tanulmányok azt sugallják, hogy a pirofoszfát szint 

normalizálása az ALP gátlásával, a NPP 1 vagy ANK serkentésével elért intracelluláris 

pirofoszfát koncentráció emelése a vaszkuláris kalcifikáció gátlását eredményezheti. Ezt 

az elméletet támasztja alá, hogy korábbi vizsgálatok szerint a pirofoszfát analóg 

bifoszfonát etidronát csökkentette a dializált betegek vaszkuláris kalcifikációját [65]. 

A MPG több hatásmechanizmuson keresztül szabályozza a sejt differenciációt és 

kalcifikációt. A MGP gátolja a BMP-2 kötödését receptoraihoz, a MGP és a BMP-2 

aránya meghatározza a kalcifikációs folyamatok lezajlásának lehetőségét (az alacsony, 

illetve túl magas szintek egyaránt kalcifikációhoz vezetnek) [66]. A MGP működéséhez 

fontos a protein γ – karboxylációja, mely K vitamint igényel. A γ – karboxylált MGP 

kalcium jelenlétében konformáció változáson megy át, mely a MGP – BMP-2 

komplexum kialakuláshoz szükséges, ami megakadályozza a BMP-2 kötödéséét a BMP 

receptorhoz [67]. A γ – karboxylált MGP a plazmában a fetuin-A-hoz kötődik; a nem γ 

– karboxylált MGP forma mutat összefüggést a vaszkuláris kalcifikációval. 

Állatkísérletekben igazolták, hogy a MGP knockout egerekben atherosclerosis 

hiányában is intenzív artériás kalcifikáció alakul ki [68]. Humán vizsgálatokban a CT-

vel meghatározott coronaria kalcifikáció korrelál a szérum MGP szinttel, a MGP nincs 

jelen a normál érfalban, de kimutatható az artériás kalcifikáció helyszínén. Az 

eredmények azzal magyarázhatóak, hogy a szervezet igyekszik a kalcifikációt 

megakadályozni, majd ha ez folyamat nem elégséges, globálisan csökken a MGP szint, 

mely az atherosclerosis kialakulásához és az érfal kalcifikációjához vezet [69]. Arra 

utaló adatokat is publikáltak, hogy a MGP gén polimorfizmus és plakk kalcifikáció, 

illetve myocardiális infarktus között összefüggés van [70].  

Az oszteopontin lokálisan ható adhezív molekula, mely a monocyta-makrofág rendszer 

működését szabályozza, illetve a makrofág és T sejtek cytokin termelését. Az OPN a 

mineralizáció hatékony inhibitora, proinflammatorikus tulajdonságokkal is rendelkezik 
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számos krónikus gyulladásos betegségben, pl. atherosclerosisban. A fenti két szerepét 

nehéz elkülöníteni, ennek tisztázása folyamatban van [71]. 

Az oszteoprotegerin (OPG) a TNF család tagja és része az OPG – NF-κB receptor 

aktivátor komplexnek. Ez a cytokin hálózat szabályozza az oszteoklaszt differenciációt 

és aktiválódást, ezzel súlyponti szerepet játszik a csontképződés és csontreszorpció 

folyamatában [72]. Az OPG a szervezet számos helyén megtalálható, pl. a csontban és 

az érrendszerben (főként a VSMC-kben) is. Humán vizsgálatok magasabb szérum OPG 

szinteket igazolták coronaria betegekben, perifériás atherosclerotikus betegekben és 

carotis stenosissal rendelkező betegekben. Nem egyértelmű jelenleg, hogy az OPG a 

vaszkuláris kalcifikáció markere vagy mediátora, de biztosan szerepet játszik a 

kalcifikáción kívül krónikus inflammatorikus folyamatokban és az apoptózisban is [73].  

A fetuin-A, - mely a kalcifikáció szisztémásan ható fontos inhibitora -, szerepe később 

kerül taglalásra. A vaszkuláris kalcifikáció kialakulásához vezető folyamatok 

összefoglaló ábrája segíthet a fent felsorolt elméletek együttes megértésében (1. ábra). 

Vaszkuláris kalcifikáció

Gátló mechanizmusok hiánya
Fetuin-A

MGP

OPN

Pirofoszfát

Keringő nidusképző komplexek

Hiperfoszfatémia

Hiperkalcémia

Ca x P

Pirofoszfát

Lipidek

Citokinek

Csontképződés 

indukció

Ca és P tartalmú matrix

vezikulumok

Sejthalál

Apoptotikus testek és 

nekrotikus maradványok

Csont remodeling

 

1. ábra: A vaszkuláris kalcifikációt magyarázó, egymást nem kizáró elméletek vázlatos 

illusztrációja (Giachelli után módosítva, Giachelli, CM, Vascular calcification mechanisms, J Am Soc 

Nephrol, 2004, 15: 2959-64) [74] 
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1. 2. 4. Az artériás kalcifikáció típusai  

Klinikailag a kardiovaszkuláris kalcifikáció 4 típusát különítjük el: atherosclerotikus 

kalcifikáció, a közepes artériák Mönckeberg-féle media sclerosisa, szívbillentyű 

meszesedés és a calciphylaxis. A 4 típus különálló, de egymást gyakran átfedő 

patológiai mechanizmus (különösen az atherosclerotikus és a mediasclerotikus formákat 

nehéz egymástól elkülöníteni). 

Az atherosclerotikus kalcifikáció az atherosclerotikus plakkokban jelentkezik, ahol sejt 

nekrózis, gyulladásos jelenségek, koleszterin lerakódás zajlik, ahová az ox-LDL T-

sejteket és makrofágokat vonz. Az atherosclerotikus kalcifikáció az enchondrális 

csontosodáshoz hasonlóan zajlik: chondrogenezis előzi meg az oszteoblaszt indukciót és 

a lamelláris csontképződést. Ahogy a folyamat előrehalad, az oszteogenezis válik 

uralkodóvá, mely a műtétek során és patológiai mintákban is jól látható [75].  

A közepes artériák Mönckeberg-féle sclerosisa az atherosclerotikus kalcifikációval 

szemben a tunica mediában jelentkezik, a folyamat a mátrix vezikulum mediálta 

intramembrán csontképződéshez hasonlít, ahol nincs köztes porcképződés. Ez a 

folyamat gyakran észlelhető cukorbetegségben, krónikus vesebetegségben, idős korban 

és gyakran figyelhető meg natív röntgenfelvételeken [76]. Mönckeberg-féle 

sclerosisban kifejezetten gyakori az emelkedett szisztolés-diasztolés nyomás különbség 

és a bal kamra hypertrophia, melyek az epidemiológiai adatok alapján mindketten 

jelentősen fokozott rizikót jelentenek coronariasclerosis, amputáció, további 

kardiovaszkuláris megbetegedés és mortalitás szempontjából, különösen diabétesz és 

uraemia együttes előfordulása esetén [77]. 

A szívbillentyűk meszesedése egy amorfabb, kevésbé strukturált folyamat, mely mind a 

media sclerosis, mind az atherosclerotikus kalcifikáció egyes jellemzőivel rendelkezik. 

Úgy tűnik, a valvuláris kalcifikáció elsődleges ingere a billentyűkre ható mechanikai 

stressz és a gyulladásos folyamat kombinációja. Az endothelium sérülés hatására a 

billentyűkben makrofág és T-sejt infiltráció jelentkezik, majd a lymphocyta infiltráció 

területén a myofibroblastok és preosteoblastok BMP-2-t és BMP-4-t expresszálnak [33]. 

A szívbillentyűkben további oszteoblaszt differenciációt elősegítő faktorokat is 

kimutattak, pl. Cbfa1-t és oszteokalcint. A billentyűk meszesedésének patológiai 

vizsgálata szintén lamelláris csontképződést mutat. Kongenitális bikuszpidális 
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aortabillentyű estén már a beteg 30 éves korában kimutatható a billentyű meszesedése, 

mely a billentyűre ilyenkor ható fokozott mechanikai stressz következménye [78]. 

Az előző típusoktól eltérően a calciphylaxis egy kiterjedtebb folyamat, mely főként a 

kis artériák és arteriolák tunica médiájának kalcifikációját jelenti és szöveti nekrózist 

eredményező intima proliferációval jár együtt. A jelenség nagy területű szubkután 

lágyrész meszesedéshez vezet, mely akkor alakul ki, ha a fiziológiás kalcium-foszfát 

szintet meghaladó ion szintek állandósulnak. A calciphylaxis az aktív csontképződési 

folyamatoktól független, ritka jelenség, mely a jelentős, diffúz szöveti nekrózis miatt 

igen magas mortalitással jár (60-80%) [79, 80].  

 

1. 3. A FETUIN-A JELLEMZŐI 

A fetuin-A-t vagy korábbi nevén alfa-2 Heremans Schmid glikoproteint (AHSG) 

Heremans és Schmid 1960-ban és 1961-ben fedezte fel kérődző állatok magzatában 

[81]. Két különböző néven (α2-Z-globulin és Ba-α2-glikoprotein) írták le a molekulát 

egymástól függetlenül, majd egy évvel később Schultze mutatta ki, hogy a két fehérje 

elektroforetikus mobilitását és immunreaktivitását tekintve azonos, ő adta a protein 

mai használatos egyik nevét az első leírók kezdőbetűje alapján, ma már inkább a 

fetuin-A elnevezéssel találkozunk az irodalomban. A fetuin-A-t felnőttekben a 

májban a hepatocyták termelik, relatíve magas koncentrációban található fiziológiás 

körülmények között is a szérumban (500-700 μg/ml), emellett megtalálható a 

vizeletben, a cerebrospinális liquorban, a nyálban, az ondóban is, de legnagyobb 

koncentrációban a csontokban és a dentinben fordul elő. Kiválasztási mechanizmusai 

pontosan nem ismertek, de tudjuk, hogy lebomlása részben asialoglycoprotein 

receptorokon keresztül történik, illetve komplex formációt (fetuin-A+MGP+kalcium- 

foszfát) követően a vese választja ki. A szérumban fél életideje néhány nap. 

 

1. 3. 1. A fetuin-A szerkezete és genetikája 

A humán fetuin-A két polipeptidláncból áll, (A lánc: 282, B lánc: 27 aminosav), 

melyeket diszulfid híd köt össze. A fetuin-A két lánca egy proproteinből hasad le, 

melyet egy mRNS kódol. A két lánc között egy 40 aminosavból álló összekötő 

szakasz helyezkedik el, melyből változó hosszúságú szakaszok hasadhatnak le [82]. 

Az A láncon 12 cisztein található, mely hat diszulfid hidat alkot, ezek közül egy a 
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molekula két láncát köti össze. A hurkok lineáris, tandemszerű elhelyezkedése arra 

utal, hogy a molekula génkettőződés útján alakult ki az evolúció során. Mindegyik 

homológ hurokpár egy úgynevezett cisztatin domaint képez, mely a molekula 

konzervált régiója. Ennek alapján a fetuin-A-t cisztatinfehérjék családjába soroljuk. 

Az ide tartozó cisztatinokról és kininogénekről ismert, hogy ciszteinproteáz-gátlók, a 

fetuin-A cisztatin domainjéről ezt eddig nem igazolták [83].  

A fetuin-A-t először kérődzők foetusában írták le, de később számos fajban 

kimutatták. Az emberi és a többi fajból származó fetuin-A hasonlóságára 

vonatkozóan azt találták, hogy a bovin fetuin cDNS sorrendje 70%-ban egyezik az 

emberével; az egér és patkány fetuin 50-60%-os azonosságot mutat az emberi fetuin-

A aminosav szekvenciájával. Emberben a 3. kromoszóma q27 szakaszán található a 

fetuin-A-t kódoló gén, több állatfajban is azonosították a fetuin-A gént.  

A fetuin-A kimutatására szolgáló antitestek ma már kereskedelmi forgalomban 

elérhetők; ELISA és Western blot módszerekkel használják a kecskéből, csirkéből 

vagy egérből előállított antitesteket. Rekombináns fetuin-A-t is előállítottak, mely 

100-szor aktívabb, mint a humán szérumból izolált forma. 

A fetuin-A gén polimorfizmusa ismert (single-nucleotide polymorphysm: SNP) Osawa 

munkásságából [84]. A genetikai különbözőségek befolyásolhatják a fetuin-A szintet, 

ezáltal alapvetően befolyásolhatják az artériás kalcifikáció létrejöttét, illetve annak 

súlyosságát. Egy a fetuin-A polimorfizmusát vizsgáló tanulmány dializált betegekben 

kimutatta, hogy az egyik SNP, a 256 Thr/Ser genotípus szignifikánsan alacsonyabb 

fetuin-A szérum szinttel jár együtt, ugyanez az allél magasabb mortalitással volt 

kapcsolatban és a korreláció a vesepótló kezelés hosszával arányosan erősödött [85]. 

Egy másik (egészséges egyedeket tanulmányozó) vizsgálat a szérum foszfát és fetuin-A 

szinttel mutatott ki szignifikáns összefüggést a fetuin-A gén SNP-ket összehasonlítva 

[86]. Ebben a vizsgálatban a szérum kalcium szint nem korellált sem a foszfát, sem a 

fetuin-A szérum szinttel, illetve a különböző SNP-kel sem igazolódott összefüggés. A 

fetuin-A polimorfizmus és a myocardiális infarktus ok-okozati kapcsolata mellett szól 

Fisher és mtsai vizsgálata, mely egy prospektív európai vizsgálat betegeiben 

összefüggést talált a különböző fetuin-A gén SNP-k, a fetuin-A szérum szint és a 

kardiovaszkuláris mortalitás között [87]. Panaszt nem okozó atherosclerosissal 

rendelkező cukorbetegek (2-es típusú diabetes mellitus) vizsgálata során összefüggést 
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találtak a különböző fetuin-A gén SNP-k és a CT vizsgálattal meghatározott coronaria 

kalcifikáció súlyossága között [88]. Ez az eredmény függetlennek bizonyult más 

klinikai változókat (kor, nem, dohányzási szokás, lipidcsökkentő gyógyszerek szedése) 

figyelembe véve is; azonban a carotis kalcifikációval és az UH-gal meghatározott IMT-

vel a SNP-k nem voltak kapcsolatban. 

 

1. 3. 2. A fetuin-a hatásai 

A fetuin-A humán embrióban végzett vizsgálatai arra utalnak, hogy fontos szerepe 

van az embrionális szervek, elsősorban az agykéreg és a csontok fejlődésében. 

Állatkísérletek igazolták, hogy különböző fajok magzataiban számos szerv 

szöveteiben a fetuin szint többszöröse a kifejlett állatok fetuin szintjéhez viszonyítva, 

mely szintén a szervfejlődés korai szakaszában betöltött szerepét támasztja alá. 

A szervezet védekező mechanizmusai részét képező akut fázis válaszreakció során 

számos, zömében a májban termelődő fehérje szintje jelentősen megváltozik. 

Legtöbbjük szérum szintje emelkedik (pl. C-reaktív protein, komplement rendszer), 

néhányuké csökken (negatív akut fázis fehéjék: pl. fetuin-A, albumin, transzferrin). A 

fetuin-A szérumkoncentrációjának csökkenését számos olyan állapotban kimutatták, 

melyben akut fázis reakció zajlik: csonttöréssel vagy égéssel járó trauma esetében, 

súlyos bakteriális infekcióban, myocardiális infarktusban, protein és energia 

hiányban, alkoholos májcirrózisban, malignus tumorokban [89, 90]. Másodlagos 

fertőzés és citosztatikus kezelés tovább csökkentette a fetuin-A szérum szintjét. A 

krónikus és akut májbetegségek esetén a gyulladásos folyamatokban résztvevő 

cytokinek hatása és a máj parenchyma pusztulás egyaránt felelős az alacsony fetuin-

A szintért. A szintén negatív akut fázis fehérjék közé tartozó transzferrin és 

hisztidinben gazdag glycoprotein génjei a fetuin-A gén szomszédságában 

helyezkednek el a 3. kromoszómán. A stressz reakció során a csökkenő fetuin-A a 

lymphoblasztos proliferáció fokozódását eredményezi, mely a gyulladást kiváltó 

tényező hatásosabb eliminációjához vezet. Másik elképzelés szerint a fetuin-A a 

TGF-β természetes antagonistája, így a fetuin-A csökkenés a TGF-β szint emelése 

révén serkenti a szöveti regenerációt, az extracelluláris mátrix képződést. A 

cytokinek közül az IL-1 és a TNF-α gátolják a negatív akut fázis fehéjék, így a 

fetuin-A szintézisét. 

http://en.wikipedia.org/wiki/C-reactive_protein
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Krónikus hatásai között az egyik legfontosabbnak a diabetes mellitusban betöltött 

szerepe tűnik. In vitro és állatkísérletek igazolták, hogy a fetuin-A az inzulin receptor 

tirozin kináz aktivitását gátolja [91]. Ezt megerősítette az az egerekben végzett 

kísérlet, mely során fetuin-A knockout állatokban a glükóz és inzulin tolerancia 

tesztek során jelentősen fokozott glükóz elimináló képességet és inzulin 

érzékenységet mutattak ki [92]. A posztprandiális cukorterhelés szabályozása mellett 

a fetuin-A a súlygyarapodás és zsírlerakódás mechanizmusában is szerepet játszik, 

ezáltal therápiás lehetőséget jelenthet a 2 típusú diabétesz, az elhízás és más inzulin 

rezisztenciával járó állapotokban is. Humán vizsgálatok során egészséges, nem 

cukorbeteg populációban is igazolták a magasabb fetuin-A szint és az inzulin 

rezisztencia összefüggését [93]. A diabétesz mellett a metabolikus szindrómával is 

kapcsolatot mutat a fetuin-A: magasabb szérum fetuin-A koncentrációval rendelkező 

csoportban szignifikánsan több volt a metabolikus szindrómás beteg egy nem 

diabéteszes, coronaria beteg populációban [94]. Utánkövetéses vizsgálatok is amellett 

szólnak, hogy a magasabb fetuin-A szint összefüggésben van a gyakoribb diabétesz 

kialakulással. Ix és mtsai nagy beteganyagban vizsgálták a diabétesz megjelenésének 

és a fetuin-A szintjének kapcsolatát: 70 éve feletti jó általános állapotú betegeket 

követtek és eredményeik szerint a magasabb fetuin-A szintű betegek közül 

lényegesen nagyobb számban jelentkezik a diabétesz, mint az alacsony fetuin-A 

szinttel rendelkező csoportban [95].  

A fetuin-A fontos gátló szerepet játszik a MMP-k működésének szabályozásában is. 

Az MMP-k a fiziológiás és patológiás szöveti remodellingben játszanak szerepet, 

aktivitásukat számos mechanizmus szabályozza. Az MMP működés regulációjának 

felborulása pl. az érfal szerkezetének kóros elváltozásához vezethet. Állatkísérletek 

igazolták [96], hogy a fetuin-A megóvja a MMP-9-t az egyébként fiziológiás 

körülmények között történő autolízistől, így a MMP-k hatása tartósabb, mely pl. az 

aneurizma képződés egyik fontos tényezője lehet [97]. 

A kardiovaszkuláris betegségek és az oszteoporózis két gyakori és nehezen kezelhető 

betegség a fejlett társadalmakban. Két különálló betegségről van szó, de az utóbbi 

évtizedekben számos vizsgálat szerint van kapcsolat köztük. Mindkettő gyakoribbá és 

súlyosabbá válik az öregedéssel, és patomechanizmusokban is számos hasonló, 

illetve közös folyamatra derült fény. A menopauza, a dyslipidaemia, krónikus 
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gyulladásos állapotok, hiperhomociszteinémia, hipertónia és a diabétesz jól ismert 

rizikótényezői az atherosclerosisnak, de növelik a csontritkulás esélyét is. A magas 

LDL, az alacsony HDL szint csökkent csontsűrűsséggel jár együtt, a lipid anyagcsere 

zavara fokozott csont remodelling-hez vezet. A sztatinok anti-atherogenetikus 

hatásuk mellett a csontépülést is elősegítik. Az oszteoporózisban használt 

foszfátcsökkentő szerek az atherogenezist is gátolják [98]. A két mindennapjainkat 

megkeserítő folyamat közötti összekötő kapcsok kutatása folyamatban van, az egyik 

ilyen lehetőség a fetuin-A. A fetuin-A-ról tudjuk, hogy gátolja a Ca X PO4 

precipitációt, a csont és ásványi anyagcserében egyaránt szerepet játszik, a magzati 

csontfejlődésben nélkülözhetetlen, az atherosclerotikus plakkokban kalcifikáció 

esetén koncentrációja emelkedett. Egy a csontritkulást és az atherosclerosist 

egyszerre vizsgáló tanulmány szerint az atherosclerotikus betegek csont tömege a 

lumbális gerinc és a femur nyak területén szignifikánsan kisebb volt az egészséges 

kontrollcsoporthoz képest, míg a fetuin-A szérumszintje magasabb volt a beteg 

csoportban [99]. Mások szerint [100] a két betegség csak véletlen egybeesés miatt 

fordul elő egyszerre, a közvetlen kapcsolat az oszteoporózis és az atherosclerosissal 

együtt járó kalcifikáció között nem bizonyítható, esetleg a tartós ösztrogén 

deficiencia játszhat szerepet kialakulásukban.  

 

1. 3. 3. A fetuin-A kapcsolata az artériás kalcifikációval és az atherosclerosissal 

 Vizsgálataink szempontjából a legérdekesebb a fetuin-A és az atherosclerosis, azon 

belül is az artériás kalcifikáció kapcsolata. A fetuin-A in vitro vizsgálatok szerint 

erősen gátolja a kalcium sók precipitációját és a hydroxyapatit képződést, mely a 

csontképződés alapvető folyamata [101]. Fetuin-A hiányos egérben végzett kísérletek 

igazolták, hogy fetuin-A hiányában súlyos ektópiás kalcifikáció alakul ki ásványi 

anyagban és D-vitaminban gazdag diétán tartott egerekben [102]. (1. kép) 
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Vad típusVad típus

Fetuin-A knockout
 

1. kép: Vad típusú és fetuin-A hiányos egér natív RTG felvétele (Fetuin-A knockout 

egér kép forrása: www.iff.kfa-juelich.de, készítette: Willi Jahnen-Dechent, RWTH 

Aachen University, 2007) 

 

A humán vizsgálatok nagy része egy olyan populációból származik, melyben 

közismert a kifejezett, diffúz, előrehaladott extraosszeális kalcifikáció: a dialízist 

igénylő krónikus uraemiás betegek csoportja. Ebben a betegcsoportban az ektópiás 

kalcifikáció egyik gyakori helyszíne az artériás rendszer. A kiterjedt kalcifikáció az 

érrendszer rigiditásával, az atherosclerosis talaján kialakult meszes plakkok gyors 

progressziójával, hipertóniával, fokozott kardiovaszkuláris morbiditással és 

mortalitással jár. A dializált krónikus vesebetegekben az alacsonyabb fetuin-A szint 

összefüggést mutat a magasabb kardiovaszkuláris és összes halálozással [103]. A 

dializált betegek szérum mintáiban a fetuin-A koncentráció alacsonyabb volt a 

kontroll, egészséges emberekéhez képest, és ex vivo kevésbé gátolták a Ca x PO4 

kicsapódást. Tisztított fetuin-A adása a szérumhoz visszaállította annak precipitáció 

gátló tulajdonságát. A dializált betegek CRP szintje fordított korrelációban áll a 

fetuin-A szinttel. Ennek oka valószínűen az, hogy mindkét protein szerepet játszik az 

akut fázis reakcióban, de míg a CRP szint emelkedik, a fetuin-A szint csökkent akut 

stressz helyzetekben. A gyulladással járó állapotok önmagukban csökkenthetik a 

http://www.iff.kfa-juelich.de/
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fetuin-A szintet, ezért nehéz annak eldöntése, hogy krónikus gyulladásos állapotként 

is értelmezhető rendszeres dialízis vezet-e a fetuin-A szérum szintjének 

csökkenéséhez, vagy egymástól független jelenségről van szó. A dialízis fajtája 

(hemodialízis vagy peritoneális dialízis) nem befolyásolta a fetuin-A és a mortalitás 

kapcsolatát [104]. Mindkét dialízis kezelés módozat tartósan beültetett idegen testtel 

jár (centrális vénás vagy hasűri kanül), illetve hetente háromszori transzkután 

punctióval jár; ezen eljárások mindegyike potenciálisan fertőzéssel jár, bacterémiát 

okozhat. A dializált vesebetegek egy részében diabéteszes nephropathia áll a 

veseelégtelenség hátterében; ellentmondó adatok találhatóak a fetuin-A-val 

kapcsolatban, ha a diabéteszt és a krónikus veseelégtelenséget külön vizsgáljuk. A 

vesebetegek fetuin-A szintje alacsonyabb, a diabéteszes csoport fetuin-A szintje 

magasabb a kontrollcsoportokénál, ennek oka a fetuin-A különböző hatásaival 

(kalcifikációt gátló, illetve inzulin rezisztenciát eredményező) magyarázható [105]. A 

vizsgálatok többsége a dializált, végstádiumú (5. stádium) vesebetegek adatain 

alapszik, Ix és mtsai vizsgálata szerint az enyhe és mérsékelt krónikus 

vesebetegségben szenvedő betegek fetuin-A szintje nem mutatott összefüggést a  

vesefunctiós értékekkel [106] és a 3. – 4.  stádiumú krónikus vesebetegek mortalitása 

sem mutatott összefüggést a szérum fetuin-A szinttel [107].  

A betegek artériás kalcifikációjának vizsgálati módszereinek értéke nem egyértelmű. 

A különböző diagnosztikai eljárások jellegükből adódóan más-más módon 

határozzák meg a kalcifikáció jelenlétét és annak súlyosságát. Az érfal 

meszesedésének vizsgálatára natív radiológiai felvétel (2. kép), az ultrahang vizsgálat 

(3. kép), a CT (4. kép), szövettani vizsgálat egyaránt alkalmas lehet.  
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2. kép: Natív RTG felvételen látható a kétoldali, diffúz arteria femoralis superficialis 

és profunda meszesedés (klinikánk anyagából) 

 

 

3. kép: Duplex UH felvételen a meszes plakk jól ábrázolódik a mögöttes 

hangárnyékkal a carotis oszlás vizsgálatakor (klinikánk anyagából) 
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4. kép: Natív CT mutatja az infrarenalis aorta szakasz falában a körkörös meszesedést 

(klinikánk anyagából) 

 

A szisztémásan jelenlévő fetuin-A általános kalcifikációt befolyásoló hatásának 

vizsgálatára a minél több érszakaszt vizsgáló eljárás lenne ideális. Az irodalomban a 

natív radiológiai vizsgálatra adat nincs, ez az eljárás a meszesedés kvantifikálására 

nem alkalmas. Az ultrahang vizsgálatok a kalcifikációt jól mutatják, a mennyiségi 

meghatározás nem lehetséges, de ha a szervezet több pontján végzünk vizsgálatot, az 

jól kifejezi a meszesedés szisztémás jellegét [108]. Echocardiographián alapuló 

kalcifikáció meghatározásként több vizsgálat alkalmazza az aorta, a mitrális billentyű 

meszesedésének megítélését. E vizsgálatok során az alacsony fetuin-A szint 

összefüggést mutatott a fokozott szívbillentyű meszesedéssel vesebetegekben és 

normál vesefunkciójú betegekben is [109-111]. A pusztán szívbillentyű 

meszesedéssel becsült általános kalcifikáció mérés nem pontos, de elfogadott 

módszer. Az ultrahang vizsgálat további, indirekt alkalmazása a carotis oszlások 

intima-média vastagságának mérése, mely indirekten az atherosclerosisra jellemző 

falvastagság növekedés meghatározásából következtet a meszesedésre [112]. A 



 26 

carotis stenosis duplex ultrahang vizsgálattal történő mérése mindennapos, klinikai 

relavanciával rendelkező gyakorlat, mely jól korrelál az atherosclerosis lokális 

súlyosságával, így közvetve a kalcifikációval. CT vizsgálattal (multi-slice CT) 

meghatározható a koszorúerek kalcifikációjának mértéke. Különböző score 

rendszereket dolgoztak ki (pl. Agatston score), melyek a coronariák meszesedésének 

mértékét (Hounsfield egységben kifejezve) és kiterjedését számszerűsítik. Előnyük, 

hogy relatíve hosszabb érszakasz vizsgálatán alapulnak, hátrányuk a drágaság és az 

ellentmondó reprodukálhatósági arány [113, 114]. A boka-kar index Doppler UH 

vizsgálattal történő meghatározása egyszerű vizsgálat, mely az atherosclerosis 

klinikai súlyosságával áll kapcsolatban, előnye egyszerűsége, széles körben történt 

elterjedtsége, olcsósága, azonban kalcifikáció megítélésére csak korlátozottan 

alkalmas. Az angiográfiás felvételek Bollinger score szerinti elemzése hosszú 

érszakaszon ad számszerűsített információt az atherosclerosis súlyosságáról, de a 

kalcifikáció szempontjából ez is indirekt metódus [115]. 

Nem invazív vizsgálatként említést érdemel az artériás stiffness vizsgálat, mely az 

artériás rendszer rigiditására jellemző értékeket ad, mely összefügghet a kalcifikáció 

mértékével. Ez a vizsgálati típus széles körben még nem terjedt el, validitása nem 

egyértelműen igazolt, különösen a vizsgálatunkban szereplő előrehaladott 

érbetegekben kérdéses pontossága [116]. A kalcifikáció jelenléte egyértelműen az 

esetleges műtét során eltávolított szövetminták patológiai feldolgozásával igazolható, 

de ez jellegéből adódóan csak korlátozottan hozzáférhető, pusztán a lokális 

viszonyokat tükrözi, nehezen kvantifikálható, az irodalmi hivatkozások is ritkák 

[117]. 

A fetuin-A és az artériás kalcifikáció tanulmányozása során a különböző vizsgálatok 

igen heterogén populációkat elemeztek, melyek nehezen összehasonlíthatóak. A 

szubklinikus atherosclerosistól a súlyos érszűkületes betegig széles a skála. Tovább 

bonyolítja az összevetést, hogy a betegek egy része coronariasclerosisban szenved 

vagy myocardiális infarktuson esett át, más része peripheriás érbeteg. Ez utóbbi a 

carotis stenosistól az aorta kalcifikáción át az alsó végtagi obliteratív érbetegségig 

terjedhet. Mindegyik csoport értékelését nehezíti továbbá a vesebetegség különböző 

stádiuma, a diabétesz megléte vagy hiánya, az akut stressz állapotban vagy krónikus 
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státuszban végzett mintavétel. A fetuin-A szintet potenciálisan befolyásoló tényezők 

és a fetuin-A legfontosabb lehetséges hatásait mutatja a 2. ábra.  

Dialízis kezelés Uraemia Polimorfizmus Gyulladás

Lehetséges módosító tényezők:

Szteroidok

Gyulladásgátlók

Sztatinok

Dializátum

Fetuin-A

TGF –β hatás

Csontképződés ?  

Inzulin receptor tirozin kináz

Inzulin érzékenység ?

Kardiovaszkuláris és 

lágyrész kalcifikáció

(calcyphylaxis?)

? ?

?

?

2. ábra: A fetuin-A termelődésének és hatásainak vázlatos összegzése (Ketteler és mtsai 

után módosítva [118]) 
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2. CÉLKITŰZÉSEK 

 

Vizsgálatainkkal azt kívántuk tanulmányozni, hogy a fetuin-A artériás kalcifikációt 

gátló szerepére utaló összefüggések igazolhatóak-e humán atherosclerotikus, nem 

uraemiás beteganyagban. 

 

2. 1. Van-e összefüggés a szérum fetuin-A szint és az artériás kalcifikáció között 

krónikus alsó végtagi atherosclerotikus, nem uraemiás betegekben? 

Számos munkacsoport szerint a szérum fetuin-A szint alacsonyabb atherosclerotikus 

betegekben, mint a kontroll csoportban és kapcsolatban állhat a kardiovaszkuláris 

mortalitással. Az adatok nagy része uraemiás, haemodializált betegek vizsgálatán 

alapszik. A krónikus uraemia vagy önmagában a haemodialízis kezelés állandósult, 

krónikus gyulladást fenntartva befolyásolhatja a fetuin-A szintet. Ennek 

kiküszöbölése céljából végeztük vizsgálatunkat nem haemodializált atherosclerotikus 

betegeken.  

Arra kerestük a választ, hogy a szérum fetuin-A szint és az artériás kalcifikáció 

kapcsolata kimutatható-e ebben a betegcsoportban is. 

 

2. 2. Van-e különbség az eltérő etiológiájú aorta aneurizmával rendelkező 

betegek szérum fetuin-A szintje között? 

Az aorta aneurizmák kialakulásának pontos patofiziológiája ma sem tisztázott. Az 

öröklött kötőszöveti rendellenességgel bíró betegek (pl. Marfan szindróma) és az 

aorta aneurizma kapcsolata ismert. Az aorta aneurizmával rendelkező betegek 

túlnyomó többsége azonban atherosclerosisban szenved, ebben a csoportban nem 

ismert pontosan az aorta dilatációjának mechanizmusa. Az artériás kalcifikációban 

szerepet játszó fetuin-A szintjét aneurizmatikus betegségekben még nem vizsgálták.  

Vizsgálatunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy különbözik-e a szérum fetuin-A 

szintje két eltérő etiológiájú (Marfan szindróma és atherosclerosis), de hasonló 

morphológiai (aorta aneurizma) megjelenésű betegcsoportban. 

 

2. 3. Van-e összefüggés a perifériás érbetegek szérum HSP 70 szintje és az 

artériás kalcifikáció mértéke, valamint a szérum fetuin-A szintje között? 
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A nem tradicionális atherosclerosis rizikótényezők közül a HSP 70 szintje pontosan 

nem tisztázott kapcsolatban áll az atherosclerosissal. Az artériás kalcifikáció 

mértékének mérése különböző módszerekkel történt több munkacsoportnál. 

Vizsgálatunkban az atherosclerosis és az artériás kalcifikáció súlyosságát több 

módszerrel mértük: Fontaine klasszifikáció, ABI, duplex UH vizsgálattal mért carotis 

IMT, UH vizsgálattal meghatározott általános kalcifikációs score. Az akut stressz 

állapotokban a HSP 70 szint emelkedhet, ezért vizsgálatunkban a krónikus 

betegekben mértük szintjét. 

Arra kerestük a választ, hogy a HSP 70-nek van-e kapcsolata az artériás 

kalcifikációval és más nem tradicionális rizikótényezőkkel (fetuin-A, homocisztein). 
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3. MÓDSZEREK 

 

3. 1. VIZSGÁLT BETEGCSOPORTOK ÉS VIZSGÁLATI TERVEK 

 

3. 1. 1. Krónikus alsó végtagi ischaemiában szenvedő betegek keresztmetszeti 

vizsgálata (1. betegcsoport) 

A vizsgálatba 93 beteget vontunk be a Semmelweis Egyetem Érsebészeti Klinikáján 

2009. 01. 01. és 2009. 07. 31. között. A vizsgálatba történő bevonás szempontjából a 

klinika ambulanciáján, illetve az érsebészeti osztályon jelentkező összes beteget 

figyelembe vettük, akinek krónikus alsó végtagi ischaemiája volt, mely 

atherosclerosis talaján alakult ki és a vizsgálatba beleegyezett. Kizárási kritérium 

volt, ha a beteg akut ischaemia tüneteivel jelentkezett, ha klinikai jelek infectióra 

utaltak, ha a beteg malignus tumorral rendelkezett, ha a betegnek akut vagy krónikus 

májbetegsége volt, ha dialízis kezelésben részesült, ha a beteg bármilyen okból 

immunszupresszív kezelés alatt állt, ha 6 hónapon belül stroke-ot, myocardiális 

infarktust szenvedett el, bármilyen ér- vagy szívműtéten (beleértve a percutan 

intervenciókat is) vagy egyéb súlyos betegségen vagy műtéten esett át. Minden 

beteggel kitöltöttük a vizsgálat számára készített demográfiai adatokat, életmód 

jellemzőket tartalmazó kérdőívet, felvettük anamnézisét, részletes fizikális 

vizsgálaton esett át. A beteg panaszai alapján klinikai stádium beosztásként a 

Fontaine klasszifikációt rögzítettük. Mindkét alsó végtagon megmértük a boka–kar 

indexet, éhomi vénás vérmintákat vettünk, duplex ultrahang vizsgálttal megmértük az 

artéria carotis interna eredésénél lévő esetleges szűkületet és megmértük az intima-

média vastagságot. A test hét pontján UH vizsgálattal ítéltük meg az artériás rendszer 

kalcifikációját. Akiknél klinikai szempontból angiográfia szükséges volt, a felvételek 

elemzésével megállapítottuk az alsó végtagi artériák atherosclerosisára jellemző 

Bollinger score-t. A vizsgálat protokollját (a következő két csoporttal együtt) a 

Semmelweis Egyetem Regionális Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága 

engedélyezte. 
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3. 1. 2. Aorta aneurizmával rendelkező betegek keresztmetszeti vizsgálata (2. 

betegcsoport) 

A vizsgálatba 45 aorta aneurizmás beteget vontunk be, akik a Semmelweis Egyetem 

Érsebészeti Klinikáján 2009. 01. 01. és 2009. 07. 31. között jelentkeztek aneurizma 

beutaló diagnózissal vagy korábban (6 hónapon túl) aneurizma miatt műtéten estek 

át. Amennyiben a vizsgálatban történő részvételbe a beteg felvilágosítás után írásban 

beleegyezett, kitöltöttük a vizsgálat számára készített demográfiai adatokat, életmód 

jellemzőket tartalmazó kérdőívet, felvettük anamnézisét, részletes fizikális 

vizsgálaton esett át. A kizárási kritériumok megegyeztek a 3.1.1. pontban 

szereplőkkel (ld. fenn). Mindkét alsó végtagon megmértük a boka–kar indexet, éhomi 

vénás vérmintákat vettünk, duplex ultrahang vizsgálttal megmértük az artéria carotis 

interna eredésénél lévő esetleges szűkületet és megmértük az intima-média 

vastagságot. A test hét pontján UH vizsgálattal ítéltük meg az artériás rendszer 

kalcifikációját. Kontroll csoportként 30 egészséges véradó szerepelt, akiknél 

arteriosclerosisra utaló panasz vagy tünet nem volt tapasztalható, illetve 30 

peripheriás atherosclerosisban szenvedő beteg, akiket az előző vizsgálati csoportból 

random választottunk ki.  

 

3. 1. 3. Peripheriás érbetegek keresztmetszeti vizsgálata a HSP 70, a fetuin-A és 

az artériás kalcifikáció szempontjából (3. betegcsoport) 

A vizsgálatba 180 alsó végtagi és/vagy carotis arteriosclerosissal rendelkező beteget 

vontunk be a Semmelweis Egyetem Érsebészeti Klinikáján 2009. 01. 01. és 2009. 07. 

31. között. Amennyiben a vizsgálatban történő részvételbe a beteg felvilágosítás után 

írásban beleegyezett, kitöltöttük a vizsgálat számára készített demográfiai adatokat, 

életmód jellemzőket tartalmazó kérdőívet, felvettük anamnézisét, részletes fizikális 

vizsgálaton esett át. A kizárási kritériumok megegyeztek a 3.1.1. pontban 

szereplőkkel (ld. fenn). Mindkét alsó végtagon megmértük a boka–kar indexet, éhomi 

vénás vérmintákat vettünk, duplex ultrahang vizsgálttal megmértük az artéria carotis 

interna eredésénél lévő esetleges szűkületet és megmértük az intima-média 

vastagságot. A test hét pontján UH vizsgálattal ítéltük meg az artériás rendszer 

kalcifikációját.  
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3. 2. VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

 

3. 2. 1. Klinikai vizsgálatok 

A betegek bevonása után a vizsgálatunk számára készített kérdőívet töltöttük ki a 

beteggel, mely kérdéseket tartalmaz a beteg demográfiai adatairól, életmódjáról, az 

atherosclerosis szempontjából szóba jövő rizikótényezőkről, korábbi és jelenlegi 

betegségekről, műtétekről, gyógyszerszedésről, beépített idegentestről (1. táblázat). 

 

1. táblázat: Fetuin-A vizsgálati adatlap 

 

Beteg adatlap – Fetuin-A Vizsgálati azonosító:    

Demográfia 

Név 

TAJ 

Születési idő 

Cím 

Telefon 

Adatlap kitöltésének ideje 

Súly 

Magasság 

Haskörfogat 

    

Status 

Carotis stenosis (tünet, %, oldal, sebesség) 

Alsó végtagi panaszok 

Dysbasiás távolság 

Fontaine beosztás 

Pulzus status 

Doppler boka-kar index 

Aneurizma (Marfan) 

 

Anamnézis 

Diabétesz I-II 

Menopauza 

Dohányzás 

Osteoporosis 

Hipertónia 

   ISZB/AMI 

   Stroke  

 

Májbetegség 

Uraemia/dialízis  

Infekció (akut/krónikus) 

Malignus betegség 

Immunszuppresszió 

Idegen test jelenléte  

Gyógyszerek 
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A testtömeg indexet (body mass index: BMI) a testtömeg (kg) és a testmagasság (m) 

négyzetének hányadosaként határoztuk meg. Hipertóniásnak a kezelt hipertónia 

betegséggel rendelkezőket tekintettük; kezelt diabetes mellitus esetén tartottuk a beteget 

diabéteszesnek. A metabolikus szindrómát Alberti és mtsai tanulmánya alapján 

határoztuk meg [119]: metabolikus szindróma diagnózisa akkor állítható fel, ha a beteg 

haskörfogata meghaladja a 94 cm-t (férfiak), ill. a 80 cm-t (nők) és bármelyik két 

feltétel teljesül a következőkből: kezelt hyperlipidaemia, emelkedett triglicerid szint (> 

1,7 mmol/L), alacsony HDL-koleszterin (< 1,03 mmol/L – férfi és < 1,29 mmol/L - nő), 

kezelt hipertónia, emelkedett éhomi vércukorszint  (≥ 5,6 mmol/L) és  korábban 

diagnosztizált diabetes mellitus (2-es típus). 

A klasszikus Fontaine beosztást alkalmaztuk a krónikus alsó végtagi atherosclerosis 

klinikai súlyosságának megítélése céljából (2. táblázat).  

 

2. táblázat: A krónikus alsó végtagi atherosclerosis klinikai stádium beosztása 

 

I. II.a II.b III. IV. 

Panaszmentes 200 m fölötti 

dysbasia 

200 m alatti 

dysbasia 

Nyugalmi 

fájdalom 

Necrosis 

 

A szokványos fizikális vizsgálaton túl minden betegnél megmértük a boka-kar 

indexet (ankle-brachial index, ABI). Az index mérését a hordozható Doppler 

ultrahang készülék (Dopplex II., 8 MHz, Huntleigh Diagnostics) kezelésében jártas 

érsebész, illetve a vizsgálat számára betanított PhD hallgató végezte. A méréskor a 

beteg hanyatt fekvő helyzetben volt, nyugalomban, átlagos szobahőmérsékleten. A 

méréseket mindkét artéria dorsalis pedis és artéria tibialis posterior felett végeztük. A 

Doppler indexet a következő módon számoltuk: a legalacsonyabb, bokánál mért 

értéket elosztottuk a két karon mért vérnyomás érték közül a magasabbal [120, 121].  

Az intima-média vastagságot az artéria carotis communis oszlása előtt közvetlenül 

mértük a carotis communis dorsalis falán plakkmentes területen 3 helyen. A 

vizsgálatot ugyanaz a tapasztalt radiológus végezte egy Toshiba Aplio SSA-770 

ultrahang berendezéssel, lineáris (7,5-11 MHz) és konvex (3,5-5 MHz) transducerrel. 

Az átlag és a maximum IMT értékeket használtuk számításaink során [122].  
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Ugyanezen duplex UH vizsgálat során megmértük az artéria carotis interna 

eredésénél található esetleges szűkület mértékét is, melyet a klinikumban és az 

irodalomban általánosan elfogadott gyakorlat szerint – 0% és 100% között adtunk 

meg, ahol a 0% az intakt eret, a 100% a teljes elzáródást jelentette [123].  

A szisztémás artériás kalcifikáció megítélése céljából duplex UH vizsgálatot 

végeztünk a test hét pontján: a két carotis bifurcatióban, az infrarenalis aortán, a két 

artéria femoralis communisban, a mitrális és az aorta billentyűn [108, 124]. Ahol az 

érfalban kalcifikáció látszott, az a hely „1” értéket kapott, ahol nem volt meszesedés, 

ott a vizsgálati hely „0” értéket kapott. Így egy betegnél a kalcifikációs score (KS) 

maximum 7, minimum 0 lehet. Az erek UH vizsgálatát ugyanaz a radiológus 

ugyanazon a készüléken vizsgálta, melyet az IMT mérésnél részleteztem. 

Kalcifikációt állapított meg, ha a meszesedés típusos UH jeleit észlelte az érfalban 

(hangárnyékot adó, környezeténél lényegesen echodenzebb struktúra az érfalban). A 

szívbillentyűk meszesedésének megítélése egy tapasztalt kardiológus feladata volt, a 

transthoracalis echocardiographiákat Toshiba Xario és Philips IE 33 készüléken 2,5 

és 4,5 MHz-es phased array vizsgálófejekkel végezte az American Society of 

Echocardiography ajánlása alapján. Az aortagyök régiót az aorta anulustól az aorta 

ascendens kezdeti szakaszáig defineáltuk, melynek részei az anulus, a billentyű 

tasakok, a sinus Valsalva, a sino-tubularis junctio és aorta ascendens kezdeti, néhány 

mm-es szakasza. A régiót 3 irányból vizualizáltuk: parasternális hossztengely, 

parasternalis rövid tengely és apicalis 5 üreg felől. A mitrális billentyű állományt a 

mitrális anulus és a mellső, valamin a hátsó vitorla komplexumaként defineáltuk a 

vizsgálat céljából. A régiót 3 irányból hoztuk látótérbe: parasternális hossztengely, 

parasternalis rövidtengely és apicalis 4 üreg felől. Kalcifikációnak tekintettük (és „1” 

értéket kapott), ha a vizsgálat során bármely irányból, a régió bármelyik területén 

hiperdenz, az epicardium reflexivitását elérő denzitású terület ábrázolódott. Lokális 

megvastagodást, melynek denzitása nem érte el az epicardiumét, nem tekintettünk 

meszesedésnek. Az erek és a szívbillentyűk UH vizsgálatát végző kollégák a betegek 

tudományos vizsgálattal kapcsolatos egyéb eredményeit illetően nem rendelkeztek 

semmilyen információval. 

Amikor egy betegnél a vizsgálattól függetlenül diagnosztikus vagy therápiás céljából 

angiográfia elvégzése vált szükségessé, a vizsgálat képanyagát egy a vizsgálattól 
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független tapasztalt radiológus vizsgálta meg az alsó végtagi atherosclerosis 

kiterjedtségének és súlyosságának megítélése céljából, melyet a Bollinger által leírt 

score rendszerrel számszerűsítettünk [125]. Az aorta infrarenális szakaszától distal 

felé haladva mindkét alsó végtagi artériás rendszert elemeztük a proximális cruralis 

artériákig. Az eredeti leírás szerint feljegyeztük a szűkületeket és elzáródásokat az 

aortán, az iliacalis és femoralis ereken, az artéria popliteán és a cruralis ágak kezdeti 

szakaszán, majd összesítettük a kapott számadatokat. A kapott pontértékek függtek a 

szűkület érátmérőt érintő mértékétől és hosszúságától, a szűkült érszakaszok 

mennyiségétől, ill. az elzáródások jelenlététől. 

 

3. 2. 2. Laboratóriumi vizsgálatok 

A vérvételeket reggel 7 és 9 óra között végeztük, a betegek éjszaka éhgyomorra 

voltak. A vénás vért a standard laborvizsgálatok céljából a Semmelweis Egyetem 

Érsebészeti Klinika laboratóriumába, illetve az egyetem központi laboratóriumába 

szállítottuk, a vizsgálatok során a következő készülékeket használtuk: D-Cell 5D - 

Diagon Ltd., Cobas Integra 400 - Roche, STA-Compact, Diagnostica Stago.  

A fetuin-A meghatározást radiális immunodiffuziós módszerrel végeztük a 

Semmelweis Egyetem III. Belgyógyászati Klinika kutató laboratóriumában. A 

betegektől levett vért natív vacutainer csőbe gyűjtöttük, majd azonnal 

lecentrifugáltuk (4000 fordulat/perc, 15 percig 23
 o

C-on). A vizsgálandó mintákat 

cryotube-ban -80
 o

C-on, kettős azonosítóval ellátva tároltuk, majd egyszerre végeztük 

el a fetuin-A meghatározást. A beteg szérumából 5 mikrolitert higítottunk 1:4 

arányban, majd azt 11,5 ml Litex agaróz gélre vittük (Sigma). Szérum minták (1:4  

hígításban) ismert fetuin-A koncentrációval szolgáltak standard mintaként. Az 

inkubáció szobahőmérsékleten történt 48 órán keresztül. Kétféle antitestet 

használtunk a fetuin-A-val szemben, mert a fehérje egyes láncként szintetizálódik és 

gyorsan dipeptid formába alakul át egy kapcsoló peptid enzimatikus aktivitása 

eredményeképpen. A kereskedelmi forgalomban elérhető termék (anti-fetuin-A, IgG 

frakció, Incstar, Cat.No.81931, 13,7 mg/ml, végleges koncentrációban 84 μl/11,5 ml 

gél) felismeri a dipeptid formát. A másik antitest típus az újonnan képződő egyes lánc 

formájú fetuin-A molekulát ismeri fel, ennek előállítása rekombináns humán 
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fehérjével immunizált nyúlból történt (végleges koncentráció 568 μl/11,5 ml gél) 

[90]. 

A szolubilis HSP 70 szintet ELISA (enzyme linked immunosorbent assay) kittel 

mértük (R&D system, Cat No. DYC1663E, USA). A HSP 70 család meghatározására 

Tavaria és mtsai javaslatait követtük [126]. A mikrotitrálásra alkalmas lemezt egérből 

származó anti humán HSP 70 antitesttel borítottuk (100 µl, 2 µg/ml) karbonát 

pufferben (pH= 9,5) egy éjszakán keresztül 4 
o
C-on. A lemezeket háromszor mostuk 

át foszfát pufferelt sóoldattal, mely 0,1%-os Tween 20 oldatot tartalmazott. A nem 

specifikus kötő helyek gátlását 200 μl foszfát pufferelt sóoldattal végeztük (mely 0,5 

% zselatint és Tween 20 oldatot tartalmazott) 1 órán keresztül szobahőmérsékleten. 

Kimosás után 100 μl referencia preparátumot (rekombináns humán HSP 70, 0-10 

ng/ml) vagy hígítatlan szérum mintákat adtunk hozzá, majd a lemezeket 2 órán át 

szoba hőmérsékleten inkubáltuk. A lemezeket ismét mostuk, majd a HSP 70 kötődést 

határoztuk meg nyúl anti-humán antitesttel (100 μl, 0,5 μg/ml) foszfát pufferelt 

sóoldatos zselatinban. Szobahőmérsékleten eltöltött 1,5 óra után a lemezeket ismét 

mostuk, majd streptavidin-horseradish peroxidase-zal inkubáltuk (1:200) foszfát 

pufferelt sóoldatos zselatinban 20 percig inkubáltuk szobahőmérsékleten. Ismételt 

mosás után 100 μl o-phenylén-diamint (Sigma, St. Louis, MO, USA) adtunk hozzá 

citrát pufferben. Az optikai denzitást λ=490 nm hullámhosszon mértük (referencia: 

λ=620 nm). 

 

3. 3. STATISZTIKAI ANALÍZIS 

A statisztikai analízis és az adatábrázolás a Prism for Windows (GraphPad Software, 

San Diego, Kalifornia, Amerikai Egyesült Államok, 5.0.1 verzió), illetve az SPSS for 

Windows (SPSS Inc, Chicago, Illinois, Amerikai Egyesült Államok, 15.0.1. verzió) 

használatával készült. A vizsgált változók nagy része nem mutatott normál eloszlást, 

ezért ezekben az esetekben nonparametrikus statisztikai teszteket használtunk az 

analízisek során. Két független minta folytonos változói közötti összehasonlításhoz a 

Mann-Whitney U-tesztet, több csoport változóinak összehasonlítása esetén Kruskal-

Wallis tesztet használtunk. A változók közötti korrelációk vizsgálatára a Spearman-féle 

korrelációs koefficiens értékét határoztuk meg. Bináris adatok kapcsolatának 

vizsgálatára többszörös logisztikus regressziós analízist végeztünk. Minden statisztikai 
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tesztet kétoldalasan végeztünk, a próbák eredményét p <0,05 értékek esetén tekintettük 

szignifikánsnak. A szövegben megadott értékek medián (interkvartilis tartomány) 

értékeknek felelnek meg, ettől eltérő esetben a szövegben feltüntettem. 

 

A vizsgálat protokollját a Semmelweis Egyetem Regionális Tudományos és 

Kutatásetikai Bizottsága engedélyezte. Minden beteg önkéntesen és térítésmentesen 

vállalkozott vizsgálatainkban való részvételbe. A részvételét szóbeli és írásbeli részletes 

felvilágosítás után aláírásával hitelesített adatlap kitöltésével írásban erősítette meg. 
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4. EREDMÉNYEK 

 

Az eredmények a célkitűzésekben megfogalmazott pontoknak megfelelően kerülnek 

részletezésre. 

 

4. 1. A SZÉRUM FETUIN-A SZINT KAPCSOLATA AZ ARTÉRIÁS 

KALCIFIKÁCIÓVAL KRÓNIKUS ALSÓ VÉGTAGI ATHERO-

SCLEROTIKUS, NEM URAEMIÁS BETEGEKBEN 

 

A 93 – a 3.1.1. pontban részletesen leírt feltételeknek megfelelő – beteg alapvető 

klinikai és laboratóriumi jellemzőit az 3. táblázatban tüntettem fel.  

Ismert coronariasclerosissal rendelkezik 41%, szívinfarktuson 26% esett át és 19%-

uk szenvedett el agyi infarktust a vizsgálatba történt bevonás előtt.  

A Fontaine klasszifikáció szerint a betegek 82%-a tartozott II/b-IV csoportba. E 

betegek a későbbiekben a klinikai tünetek súlyosságára tekintettel sebészeti vagy 

intervencionális radiológiai módszerrel műtétre kerültek.  

A lipid profil vizsgálata a laboratóriumi normál értékekhez képest mérsékelten 

emelkedett triglicerid, koleszterin és LDL értékeket mutatott. 

Az UH vizsgálattal meghatározott kalcifikációs score medián értéke 5 volt (IQR: 4-

6), ez egyezik azzal, hogy a vizsgált populáció nagy része súlyos atherosclerotikus 

beteg, akiket kezelő orvosuk érsebészhez irányított. 
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3. táblázat: Klinikai és laboratóriumi jellemzők (Krónikus alsó végtagi ischaemiás 

betegek, 1. betegcsoport) 

 

 Betegek 

Esetszám 

Kor (év) 

Nem (férfi) 

BMI 

Dohányzás 

Diabétesz 

Hipertónia 

Fontaine csoport I, II/a, II/b, III, IV 

ABI 

IMT átlag (mm) 

IMT maximum (mm) 

Kalcifikációs score 

Bollinger score 

CRP (mg/l) 

Kreatinin (μmol/l) 

eGFR (ml/min) 

Triglicerid (mmol/l) 

Koleszterin (mmol/l) 

LDL (mmol/l) 

HDL (mmol/l) 

Fetuin-A (mg/l) 

93 

60,3 (54,5-65,0) 

72 (78) 

26,58 (24,19-29,15) 

88 (95) 

33 (35) 

74 (80) 

8, 9, 56, 9, 11 

0,40 (0,18-0,58) 

0,82 (0,70-0,99) 

1,00 (0,80-1,30) 

5 (4-6) 

52 (33-80) 

3,60 (1,15-7,75) 

82,00 (73,0-89,0) 

91,51 (78,23-109,68) 

1,70 (1,20-2,50) 

5,50 (4,50-6,50) 

3,39 (2,90-4,33) 

1,42 (1,13-1,64) 

732 (630-768) 

 

BMI= Body mass index, ABI= Ankle-brachial index, IMT= intima-media vastagság, 

CRP= C-reactive protein, eGFR= számított (estimated) glomeruláris filtrációs ráta, 

LDL= low-density lipoprotein, HDL= high-density lipoprotein. Az értékeket mediánban 

(interkvartilis range) vagy számként (%) adtam meg. 
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4. táblázat: A szérum fetuin-A és egyéb jellemző faktorok Spearman-féle rang 

korrelációs vizsgálata   

 

 

Változók r érték 

(Spearman rho)  

p érték 

Kalcifikációs score  

Bollinger score 

IMT átlag 

ABI 

BMI 

Hemoglobin A1C 

eGFR 

CRP 

Albumin 

Transzferrin 

-0,2570 

-0,3474 

-0,1073 

 0,0792 

-0,0438 

 0,2194 

-0,0074 

-0,2018 

 0,2877 

 0,3060 

0,0183 

0,0351 

0,3405 

0,4505 

0,6765 

0,0388 

0,9437 

0,0579 

0,0066 

0,0032 

 

IMT= intima-média vastagság, ABI= Ankle-brachial index, BMI= Body mass index. 

eGFR= számított (estimated) glomeruláris filtrációs ráta, CRP= C-reactive protein. A 

szignifikáns kapcsolatot dőlt betűvel jeleztem. 

 

 

A Spearman-féle rang korrelációs vizsgálat nem mutatott összefüggést a fetuin-A és a 

triglicerid, koleszterin, HDL és LDL szintek között.  

Ahogy a 4. táblázatban látható, a Spearman-féle rang korrelációs vizsgálat 

szignifikáns negatív korrelációt igazolt a szérum fetuin-A szint és a kalcifikációs 

score között (r= -0,257, p= 0,018) (3.A. ábra).  
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3. ábra: A szérum fetuin-A szintek és az UH vizsgálattal mért kalcifikációs score (A), 

valamint a Bollinger score (B) kapcsolata (Spearman-féle rang korrelációs analízis) 

 

 
 

A Spearman rho (r) és p értékeket jelöltem az ábrákon. 

 

Hasonló kapcsolat igazolódott a szérum fetuin-A szint és az angiográfia alapján 

számolt Bollinger score között is (r= -0,347, p= 0,035) (3.B. ábra). Digitális 

szubtrakciós angiográfiát 37 esetben végeztünk, mivel ezt az invazív vizsgálatot csak 

akkor végeztük el, ha a beteg kezelését vagy a tervezett műtét típusát a vizsgálat 
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eredménye befolyásolta; pusztán jelen tanulmányunk céljából érfestést nem 

végeztünk. 

Szignifikáns pozitív kapcsolat áll fenn a fetuin-A szintek és a haemoglobin A1c (r= 

0,219, p= 0,039), az albumin (r= 0,288, p= 0,007) és a transzferrin (r= 0,306, p= 

0,003) értékek között. 

Nem találtunk szignifikáns összefüggést a szérum fetuin-A szintek és az átlag IMT, a 

boka-kar Doppler index, a BMI, a GFR, valamint a CRP között.  

Nem volt szignifikáns különbség a diabéteszes és nem-diabéteszes csoportok szérum 

fetuin-A szintje között (Mann-Whitney U teszt: p= 0,4838).  

A Fontaine klasszifikáció csoportjainak univariáns analízissel végzett összevetése a 

szérum fetuin-A szinttel nem mutatott szignifikáns kapcsolatot (Kruskal-Wallis teszt, 

p= 0,1801).  

A legalacsonyabb fetuin-A szinttel rendelkező betegcsoport (alsó tercilis) összevetése 

a magasabb fetuin-A szintű kétharmaddal azt mutatta, hogy az alacsony fetuin-A 

szint szignifikánsan magasabb kalcifikációs score-ral jár együtt (5. táblázat).  

 

5. táblázat: A fetuin-A és az UH vizsgálattal megállapított artériás kalcifikációs score 

közötti kapcsolat logisztikus regressziós analízise 

 

 Esélyhányados a súlyosabb 

artériás kalcifikációra (CI) 

p érték 

Nem adjusztált 

1. modell  

2. modell  

3. modell  

2,9683 (1,2128-7,2645) 

2,8894 (1,1215-7,4438) 

3,2790 (1,707-9,2853) 

3,0351 (1,0533-8,7457) 

0,0172 

0,0280 

0,0239 

0,0398 

 

Az esélyhányadosokat és a 95 % konfidencia intervallumokat (CI) logisztikus 

regressziós analízissel számítottuk 

1. modell: korra, nemre, BMI-re, diabéteszre, dohányzásra adjusztálva 

2. modell: 1. modell + koleszterin, triglicerid, HDL  

3. modell: 2. modell + CRP 

 

Azoknak a betegeknek, akik a legalacsonyabb fetuin-A szinttel rendelkeztek, 

majdnem háromszoros esélyük volt, hogy magasabb értékű kalcifikációs score-ral 

rendelkezzenek, mint a magasabb fetuin-A szintű két tercilisnek (esélyhányados 
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/OR/= 2,9683, konfidencia intervallum /CI/: 1,21-7,26). Logisztikus regressziós 

analízist végeztünk a fetuin-A és a kalcifikációs score kapcsolatának egyéb 

tényezőktől való függőségének tisztázására. Három különböző modell hatását 

vizsgáltuk az esélyhányadosokra: 1. modell = kor, nem, BMI, diabétesz, dohányzás; 

2. modell = 1. modell + koleszterin, triglicerid, HDL; 3. modell = 2. modell + CRP. 

Egyik fenti modell sem változtatta meg a szérum fetuin-A szint és a kalcifikációs 

score szignifikáns kapcsolatát. 

 

 

4. 2. KÜLÖNBÖZŐ ETIOLÓGIÁJÚ AORTA ANEURIZMÁVAL REN-

DELKEZŐ BETEGEK SZÉRUM FETUIN-A SZINTJÉNEK 

ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

A 3.1.2. pontban részletesen leírt feltételek alkalmazása után 30 atherosclerotikus 

aorta aneurizmás, 15 Marfan szindrómával és aorta aneurizmával rendelkező beteg, 

az 1. betegcsoportból random kiválasztott 30 alsó végtagi érbeteg és 30 egészséges 

kontroll egyed került a 2. betegcsoportba, melynek elemzése a következő 

eredményeket adta. 

A négy csoport lényeges klinikai, UH vizsgálati és laboratóriumi jellemzőit a 6. és 7. 

táblázat mutatja, kiemelve (félkövér betűtípus) a vizsgálat fő lényegét jelentő 

különböző etiológiájú aneurizmás csoportok összehasonlítását (p1 oszlop). 
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6. táblázat: Klinikai és UH vizsgálati jellemzők (aorta aneurizmával rendelkező betegek 

/atherosclerotikus aneurizma és Marfan szindróma/, 2. betegcsoport) 

 

 ASA Marfan  PAD Kontrol p1  p2  p3  p4 p5 p6 

Esetszám 30 15 30 30       

Kor (év) 

 

70,8  

(60,6-76,0) 

35,2 

 (25,3-47,6) 

66,7  

(58,5-75,8) 

46,2  

(43,2-52,4) 

<0,01 0,57 

(NS) 

<0,01 <0,01 0,03 <0,01 

Nem (férfi) 26 (87) 8 (53) 21 (76) 12 (40) 0,026  0,27 

(NS) 

<0,01 0,37 

(NS) 

0,48 

(NS) 

0,02 

BMI 26,6  

(24,2-29,7) 

22,6  

(19,6-25,2) 

28,0  

(24,5-31,5) 

26,6  

(24,1-27,8) 

<0,01 0,40 

(NS) 

0,43 

(NS) 

<0,01 <0,01 0,15 

(NS) 

Dohányzás 24 (80) 5 (33) 24 (80) 2 (6,6) <0,01 1 <0,01 0,01 0,18  

(NS) 

0,04 

Diabétesz 9 (30) 1 (7) 13 (43,3) 0 (0) 0,13 

(NS) 

0,38 

(NS) 

<0,01 0,05 0,73 

(NS) 

<0,01 

Hipertónia 24 (80) 6 (40) 22 (73,3) 2 (6,6) 0,02 0,66 

(NS) 

0,68 

(NS) 

0,07 

(NS) 

0,24 

(NS) 

0,41 

(NS) 

IMT max.  

(mm) 

0,9  

(0,8-1,2) 

0,6  

(0,5-0,6) 

1,2  

(0,9-1,4) 

0,6 

 (0,5-0,8) 

<0,01 0,06 

(NS) 

<0,01 <0,01 0,35 

(NS) 

<0,01 

 

IMT átlag 

(mm) 

0,8  

(0,7-0,9) 

0,6  

(0,5-0,6) 

0,9  

(0,7-1,1) 

0,59  

(0,46-0,7) 

<0,01 0,11 

(NS) 

<0,01 <0,01 0,18 

(NS) 

<0,01 

 

Artériás 

kalcifikációs 

score 

5 (3-6) 0 (0-1) 5,1 (5-6) 0 (0) <0,01 0,07 

(NS) 

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

 

PAD= perifériás (alsó végtagi) érbetegség, ASA= atherosclerotikus aneurizma, BMI= 

Body mass index, IMT= intima-média vastagság.  

Az értékeket mediánban (interkvartilis range) vagy számként (%) adtam meg. NS= nem 

szignifikáns. 

Összehasonlítások: p1=ASA és Marfan, p2=ASA és PAD, p3=ASA és kontroll, 

p4=Marfan és PAD, p5=Marfan és kontroll, p6=PAD és kontroll 
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7. táblázat: Laboratóriumi jellemzők (aorta aneurizmával rendelkező betegek 

/atherosclerotikus aneurizma és Marfan szindróma/, 2. betegcsoport) 

 

 
 ASA Marfan  PAD Kontrol p1  p2  p3  p4 p5 p6 

Kreatinin 

(μmol/l) 

106  

(95-125) 

66  

(56-72) 

100,3  

(81-123) 

78,6  

(67-87) 

<0,01 0,07 

(NS) 

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

eGFR 

(ml/min) 

60,1  

(50,9-84,5) 

138,1 

(104,1-54,0) 

74,0  

(49,3-96,1) 

139,03  

(110,1-165,2) 

<0,01  0,58  

 (NS) 

<0,01 <0,01 0,98 

(NS) 

<0,01 

CRP (mg/l) 2,5  

(0,7-5,6) 

1,6  

(1,2-2,5) 

3,1  

(0,8-6,6) 

2,1  

(1,2-2,4) 

0,44 

(NS) 

0,37 

(NS) 

0,66 

(NS) 

0,09 

(NS) 

0,71 

(NS) 

0,11 

(NS) 

Albumin (g/l) 46,3  

(43,9-49,5) 

45,0  

(42,6-45,7) 

41,3  

(39,3-43,8) 

44,9  

(40,8-48,0) 

0,26 

(NS) 

<0,01 0,18 

(NS) 

0,01 0,77 

(NS) 

0,01 

Transzferrin 

(g/l) 

2,4  

(2,2-2,8) 

2,7  

(2,5-3,2) 

2,6 

(2,2-2,9) 

2,6 

(2,0-3,15) 

0,09 

(NS) 

0,89 

(NS) 

0,81 

(NS) 

0,20 

(NS) 

0,20 

(NS) 

0,928 

(NS) 

Koleszterin 

(mmol/l) 

5,2  

(4,3-6,4) 

4,8  

(3,9-5,6) 

5,41 

(4,3-6,5) 

5,5 

(4,9-6,1) 

0,29 

(NS) 

0,77 

(NS) 

0,54 

(NS) 

0,40 

(NS) 

0,05 

(NS) 

0,38 

(NS) 

Triglicerid 

(mmol/l) 

1,6  

(1,3-2,7) 

1,1 

(0,9-2,0) 

2,1  

(1,2-2,6) 

1,6  

(1,1-1,8) 

0,08 

(NS) 

0,93 

(NS) 

0,10 

(NS) 

0,08 

(NS) 

0,63 

(NS) 

0,10 

(NS) 

LDL (mmol/l) 3,1  

(2,4-4,5) 

2,7  

(2,1-3,5) 

3,1  

(2,4-3,9) 

3,1  

(2,7-3,7) 

0,49 

(NS) 

0,67 

(NS) 

0,81 

(NS) 

0,60 

(NS) 

0,35 

(NS) 

0,96 

(NS) 

HDL 

(mmol/l) 

1,3  

(1,1-1,6) 

1,4  

(1,1-1,6) 

1,3 

(1,0-1,5) 

1,5  

(1,3-1,7) 

0,65 

(NS) 

0,56 

(NS) 

0,09 

(NS) 

0,32 

(NS) 

0,38 

(NS) 

0,04  

Homocisztein 

(μmol/l) 

17,2  

(13,4-21,0) 

12,1  

(11,4-15,0) 

18,5  

(13,5-21,4) 

11,0  

(9,6-12,0) 

<0,01 0,91 

(NS) 

<0,01 <0,01 0,02 <0,01 

 

 

PAD= perifériás (alsó végtagi) érbetegség, ASA= atherosclerotikus aneurizma, eGFR= 

számított (estimated) glomeruláris filtrációs ráta, CRP= C-reactive protein, LDL= low-

density lipoprotein, HDL= high-density lipoprotein.  

Az értékeket mediánban (interkvartilis range) vagy számként (%) adtam meg. NS= nem 

szignifikáns. 

Összehasonlítások: p1=ASA és Marfan, p2=ASA és PAD, p3=ASA és kontroll, 

p4=Marfan és PAD, p5=Marfan és kontroll, p6=PAD és kontroll 

 

Az aorta aneurizmák legnagyobb átmérője 52 mm (46-60) volt az atherosclerotikus 

csoportban és 55 mm (50-65) a Marfan szindrómások között (medián /IQR/ értékek). 

Sebészeti beavatkozás (nyitott műtét Dacron graft implantációval /20 eset/ vagy 

stentgraft beültetés /4 eset/) 24 esetben volt szükséges az atherosclerotikus aneurizmás 
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csoportban, a másik 6 beteg beavatkozást nem igényelt, konzervatív kezelésben és 

megfigyelésben részesül. Az összes Marfan szindrómás aorta aneurizmás beteg műtéten 

esett át: aorta ascendens Dacron interpoziciót vagy Bentall műtétet végeztünk.  

A fetuin-A szérum szintek mérése az alábbi eredményeket hozta: a kapott fetuin-A 

értékek szignifikánsan alacsonyabbak voltak a perifériás érbetegekben (PAD: 654 μg/ml 

/600-756/) és az atherosclerotikus aneurizmás csoportban (ASA: 708 /612-780/), mint a 

Marfan szindrómásokban (756 /708-816/) és az egészséges kontrol csoportban (754 

/713-777/), (medián /IQR/ értékek). A vizsgálatunk lényegét tekintve szignifikáns 

különbséget találtunk a két különböző etiológiájú aneurizmás csoport között: p= 0,0428. 

(4. ábra). Hasonlóan szignifikáns volt a különbség az ASA és a kontroll csoport, illetve 

a Marfan szindrómás és a PAD csoportok összevetésében is. 

 

4. ábra: A szérum fetuin-A szintek scatter plot diagrammal történő ábrázolása a 

különböző betegcsoportok között  

 

 

 

PAD= perifériás (alsó végtagi) érbetegség (654μg/ml / 600-756, n=30), ASA= 

atherosclerotikus aneurizma (ASA) (708 / 612-780, n=30), Marfan szindróma (756 / 
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708-816, n=15) és egészséges kontroll (754 / 713-777, n=30). A számok medián 

értékeket jelentenek, illetve az IQR-t. (A nem ábrázolt különbségek nem voltak 

szignifikánsak a PAD és az ASA, illetve a Marfan és a kontroll csoportok között.) 

(Kruskal-Wallis és Mann-Whitney U teszt) 

 

A különböző csoportok demográfiai adatainak összehasonlítása során előre 

megjósolható különbségek mutatkoztak kor, nem, BMI és hipertónia szempontból (6. 

táblázat). Szintén várható volt a különbség az ultrahang vizsgálatok (carotis IMT és 

kalcifikációs score) eredményeit tekintve: az atherosclerotikus csoportokban 

szignifikánsan nagyobb volt az artéria falvastagsága, illetve a meszesedés mértéke, mint 

a Marfan szindrómás betegeké. Logisztikus regressziós analízist végeztünk, annak 

céljából, hogy megítéljük a két csoport között lényegesen eltérő változók hatását a 

fetuin-A szintek között talált különbségre. Az analízis eredménye szerint a fetuin-A 

szint különbség nem volt független e változóktól (p értékek a változók után zárójelben): 

kor (0,210), nem (0,062), kreatinin szint (0,438), aneurizma méret (0,507), átlag IMT 

(0,146), artériás kalcifikációs score (0,197). 

Egyik beteg sem részesült dialízis kezelésben, nem tudtak krónikus vesebetegségről, 

mindazonáltal egy erősen szignifikáns különbség mutatkozott az atherosclerotikus és a 

Marfan szindrómás csoport között a szérum kreatinin szint és a számított GFR érték 

tekintetében (mindkét esetben p< 0,0001). A kreatinin és a számított GFR értékek a 

normál értékeken belül voltak a Marfan szindrómás csoportban és a normál érték felső 

határa közelében (azt részben meghaladva) az atherosclerotikus csoportban. 

Nem találtunk szignifikáns különbséget az atherosclerotikus és a Marfan szindrómás 

csoportban az akut fázis fehérjék (CRP, albumin és transzferrin) vonatkozásában. A 

szérum LDL mérsékelten emelkedett volt az atherosclerotikus betegekben; a 

koleszterin, triglicerid és HDL szintek a normál értékeken belül voltak. Sztatinokat az 

atherosclerotikus betegek 37%-a szedett. A diabétesz tekintetében nem volt különbség a 

két aneurizmás csoport között és csoporton belül sem korrelált a fetuin-A szint a 

diabétesszel, vércukor szinttel vagy HbA1c-vel. 

Szignifikánsan magasabb homocisztein szinteket találtunk az atherosclerotikus 

csoportban. Spearman-féle rang korrelációs analízis nem igazolt szignifikáns 

összefüggést a fetuin-A és homocisztein szintek között, de szignifikáns, pozitív 

kapcsolat mutatkozott a fetuin-A és transzferrin koncentrációk viszonyában (r= 0,4046, 

p< 0,05). 
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4. 3. A PERIFÉRIÁS ÉRBETEGEK SZÉRUM HSP 70, FETUIN-A 

SZINTJÉNEK ÉS AZ ARTÉRIÁS KALCIFIKÁCIÓ MÉRTÉKÉNEK 

ÖSSZEFÜGGÉSEI 

 

A vizsgálatba 180 alsó végtagi és/vagy carotis arteriosclerosissal rendelkező beteget 

vontunk be a 3.1.3. pontban részletezett kritériumok alapján (3. betegcsoport).  

Az átlagéletkor 64 év volt, 124 volt férfi (68,9%), 98 (54,4%) dohányzott 

vizsgálatunk idején, 55 (30,6%) dohányzott régebben és csak 27 beteg (15%) nem 

dohányzott soha. Az alapvető demográfiai, UH vizsgálati és laboratóriumi mérések 

eredményei a táblázatokban láthatóak ( 8. és 9. táblázat). 

8. táblázat: Klinikai és UH vizsgálati jellemzők (alsó végtagi és/vagy carotis 

arteriosclerosissal rendelkező betegek, 3. betegcsoport) 

 

Vizsgált paraméterek Értékek 

Kor (év) 64,1 (57,0-70,7) 

Nem (férfi) 124 (68,89%) 

BMI 26,1 (23,88-28,99) 

Dohányzás (év) 35 (25-41) 

Cigaretta/nap 20 (20-30) 

Hipertónia 140 (77,78%) 

Diabétesz 62 (34,44%) 

Iszkémiás szívbetegség 65 (36,11%) 

Szignifikáns carotis stenosis 95 (52,78%) 

Carotis stenosis maximum (%) 60 (0-90) 

Fontaine csoport I, II/a, II/b, III, IV (n=143) 14, 21, 83, 12, 13 

ABI 0,50 (0,26-0,76) 

IMT átlag (mm) 0,83 (0,70-0,97) 

IMT maximum (mm) 1,00 (0,80-1,30) 

Kalcifikációs score 5 (4-6) 

 

BMI=  Body mass index, ABI= Ankle-brachial index, IMT= intima-média vastagság. 

Az értékeket mediánban (interkvartilis range) vagy számként (%) adtam meg. 
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9. táblázat: Laboratóriumi jellemzők (alsó végtagi és/vagy carotis arteriosclerosissal 

rendelkező betegek, 3. betegcsoport) 

 

Változók  Értékek 

Nátrium (mmol/l) 141 (138-143) 

Kálium (mmol/l) 4,5 (4,3-4,8) 

Kalcium (mmol/l) 2,47 (2,38-2,53) 

Foszfát (mmol/l) 1,11 (0,97-1,21) 

Kreatinin (μmol/l) 89 (80-103) 

Karbamid (mmol/l)  6,6 (5,20-7,85) 

eGFR (ml/min) 75,8 (57,17-94,36) 

Bilirubin (μmol/l) 9,65 (7,25-13,05) 

AST (U/l) 21 (17-26) 

ALT (U/l) 21 (14-28) 

Gamma-GT (U/l) 33 (22-55) 

Albumin (g/l) 46,5 (43,20-49,00) 

CRP (mg/l) 2,7 (0,9-6,5) 

Homocisztein (μmol/l) 16,1 (13,20-19,30) 

Triglicerid (mmol/l) 1,7 (1,20-2,40) 

Koleszterin (mmol/l) 5,2 (4,30-6,40) 

LDL (mmol/l) 3,1 (2,61-4,07) 

HDL (mmol/l) 1,4 (1,20-1,58) 

Fetuin-A (mg/l) 732 (648-804) 

Szolubilis Hsp70 (ng/ml) 0,63 (0,52-0,81) 

 

AST= aszpartát aminotranszferáz, ALT= alanin aminotranszferáz, Gamma-GT= 

gamma-glutamil transzpeptidáz, CRP= C-reactive protein, eGFR= számított (estimated) 

glomeruláris filtrációs ráta, LDL= low-density lipoprotein, HDL= high-density 

lipoprotein. Az értékeket mediánban (interkvartilis range) adtam meg. 

 

 

Harminchét betegnek (20,6%) volt csak szignifikáns carotis stenosisa, 91 betegnek 

(50,6%) csak alsó végtagi atherosclerosisa, és 52 beteg (28,9%) mindkét betegségben 

szenvedett. A Fontaine klasszifikáció (I-IV) szerint 129-en (71,7%) tartoztak a sebészi 
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kezelést igénylő II/b-IV csoportba. A boka-kar index medián értéke 0,50 volt (IQR: 

0,26-0,76), az átlag IMT és a legrosszabb IMT medián (IQR) értékei 0,83 (0,70-0,97) és 

1,00 (0,80-1,30) voltak. A lipidprofil értékek a normál szintet mérsékelten meghaladó 

triglicerid, koleszterin és LDL szinteket mutattak. A kalcifikációs score medián értéke 5 

volt (IQR: 4-6), ez is mutatja a betegcsoport súlyos szisztémás artériás kalcifikációját. 

A Hsp70 szérum szintek és az artériás kalcifikációs score, valamint az egyéb klinikai, 

UH vizsgálati és laboratóriumi paraméterek közötti kapcsolatot Spearman-féle rang 

korrelációs analízissel vizsgáltuk.  

A Hsp70 szint és a kalcifikációs score, valamint a homocisztein szignifikáns kapcsolatát 

scatter plot diagramon ábrázoltuk (5.a. és b. ábra).  
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5.a. ábra: A szérum Hsp70 szint kapcsolata a kalcifikációs score-ral perifériás 

érbetegekben (scatter plot diagram) 
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5.b. ábra: A szérum Hsp70 szint kapcsolata a homocisztein szinttel perifériás 

érbetegekben (scatter plot diagram) 
 

 

A korrelációs vizsgálat analízise során szignifikáns kapcsolatot találtunk a Hsp70 

szérum szintje és a kor, a szérum bilirubin és gamma GT szint között is. Nem találtunk 

szignifikáns korrelációt a Hsp70 szérum koncentráció és más májkárosodásra jellemző 

enzim érték között (aszpartát aminotranszferáz /AST/, alanin aminotranszferáz /ALT/). 

Továbbá az anamnesztikus adatok közül a nem, a BMI, a hipertónia, a diabétesz, az 

iszkémiás szívbetegség megléte sem mutatott összefüggést a Hsp70 szinttel. A vizsgálat 

során műszeresen mért értékek közül az IMT és a boka-kar index is független volt a 

Hsp70 koncentrációtól. Különösen érdekes, hogy a CRP, triglicerid, koleszterin, 

kreatinin, karbamid, GFR értékek sem mutattak kapcsolatot (10. táblázat). 
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10. táblázat: A korrelációs koefficiensek és p értékek a Hsp70 és a klinikai, UH és labor 

vizsgálatok eredményeinek Spearman-féle rang korrelációs elemzése alapján (alsó 

végtagi és/vagy carotis arteriosclerosissal rendelkező betegek, 3. betegcsoport) 

Változó r érték 

(Spearman rho) 

p érték 

Kor 0,1505 0,0454 

BMI 0,0832 0,2707 

Carotis stenosis maximum 0,0613 0,4171 

Fontaine csoport I, II/a, II/b, III, IV (n=143) -0,1576 0,0627 

ABI 0,0628 0,4060 

IMT átlag (mm) 0,0761 0,3253 

IMT maximum (mm) -0,0316 0,6829 

Kalcifikációs score 0,1689 0,0245 

Kreatinin (μmol/l) 0,1114 0,1397 

Karbamid (mmol/l)  0,0300 0,6914 

eGFR (ml/min) -0,0940 0,2129 

Bilirubin (μmol/l) 0,2330 0,0020 

AST/GOT (U/l)  0,1269 0,0940 

ALT/GPT (U/l)  0,1011 0,1842 

Gamma-GT (U/l) 0,1504 0,0469 

Albumin (g/l) -0,0458 0,5515 

CRP (mg/l) -0,0858 0,2626 

Homocisztein (μmol/l) 0,1794 0,0178 

Triglicerid (mmol/l) -0,0263 0,7299 

Koleszterin (mmol/l) -0,0286 0,7078 

LDL (mmol/l) -0,0275 0,7288 

HDL (mmol/l) 0,0204 0,7958 

Fetuin-A (mg/l) 0,0033 0,9649 

BMI= Body mass index, ABI= Ankle-brachial index, IMT= intima-média vastagság, 

AST= aszpartát aminotranszferáz, ALT= alanin aminotranszferáz, Gamma-GT= 

gamma-glutamil transzpeptidáz, CRP= C-reactive protein, eGFR= számított (estimated) 

glomeruláris filtrációs ráta, LDL= low-density lipoprotein, HDL= high-density 

lipoprotein. A szignifikáns kapcsolatot dőlt betűvel jeleztem. 
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A vizsgálatba történt bevonás alkalmával feljegyzett gyógyszerek egyike sem 

befolyásolta a Hsp70 szinteket (az adatokat külön nem mutattam - aszpirin, clopidrogel, 

warfarin, ACE inhibitorok, angiotenzin receptor blokkolók, β blokkolók, sztatinok, 

antidiabetikus tabletták, inzulin). 

Az atherosclerosis anatómiai helye alapján felállított csoportosítás 3 csoportja között 

nem találtunk szignifikáns Hsp70 szint különbséget (Kruskal-Wallis teszt, p= 0,588). A 

diabéteszes és nem-diabéteszes csoportok között sem volt szignifikáns különbség 

(Mann-Whitney U teszt, p= 0,993) 

Univariáns analízis során azt találtuk, hogy a Hsp70 szérum értékek felső kvartilisába 

(Hsp70 koncentráció >0,7296 ng/ml) tartozó betegeknek majdnem 2,2-szeres esélye van 

arra, hogy a legsúlyosabban kalcifikált csoportba tartozzanak (KS= 6-7). A Hsp70 szint 

és az artériás kalcifikáció súlyosságának kapcsolatát logisztikus regressziós analízissel 

vizsgáltuk. Négy modell lehetséges hatását vizsgáltuk az esélyhányadosra: 1. modell= 

kor, nem, eGFR, 2. modell= 1. modell + dohányzás, 3. modell= 2. modell + CRP, 4. 

modell= 3. modell + homocisztein. A fenti esetleg zavaró faktorokkal elvégzett 

korrekció után is szignifikáns maradt az összefüggés a Hsp70 és az artériás kalcifikációs 

score között (11. táblázat). 

 

11. táblázat: A Hsp70 és az artériás kalcifikációs score összefüggése (alsó végtagi 

és/vagy carotis arteriosclerosissal rendelkező betegek, 3. betegcsoport) 

 

 Esélyhányados a súlyosabb artériás 

kalcifikációra (CI) 

p érték 

Nem adjusztált 2,189 (1,156-4,144) 0,016 

1. modell  2,110 (1,066-4,175) 0,032 

2. modell  2,233 (1,054-4,730) 0,036 

3. modell  2,403 (1,115-5,181) 0,025 

4. modell  2,264 (1,021-5,020) 0,044 

Az esélyhányadosokat és a 95 % konfidencia intervallumokat (CI) logisztikus 

regressziós analízissel számítottuk.  

1. modell: korra, nemre, eGFR-re adjusztálva, 2. modell: 1. modell + dohányzás, 3. 

modell: 2. modell + CRP, 4. modell: 3. modell + homocisztein 
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5. MEGBESZÉLÉS 

 

Az eredmények tárgyalása a célkitűzésekben megfogalmazott pontoknak megfelelően 

kerül részletezésre. 

 

5. 1. AZ ALACSONY FETUIN-A SZÉRUM SZINT FOKOZOTT ARTÉRIÁS 

KALCIFIKÁCIÓVAL JÁR EGYÜTT KRÓNIKUS ALSÓ VÉGTAGI 

ATHEROSCLEROTIKUS, NEM URAEMIÁS BETEGEKBEN 

Vizsgálatunk megerősítette azt a feltételezést, hogy szérum fetuin-A szintek és a 

szisztémás artériás kalcifikáció között negatív korreláció áll fenn súlyos, krónikus 

alsó végtagi atherosclerotikus, normál veseműködésű betegekben. Az összefüggés 

függetlennek bizonyult a kortól, nemtől, BMI-től, diabétesztől, dohányzástól; 

koleszterin, triglicerid, HDL és CRP szinttől. A talált összefüggés egybevág azzal a 

hipotézissel, hogy az alacsonyabb fetuin-A szérum szint felelős lehet a súlyosabb 

artériás kalcifikációért. Az eredmények alátámasztják azt a feltételezést, hogy a 

fetuin-A az artériás kalcifikációt gátló tényező lehet emberben.  

A szérum fetuin-A szintet számos kóros állapot befolyásolhatja. Ahogy azt a 

bevezetésben említettem, a fetuin-A-t vizsgáló legtöbb tanulmányban a beteganyag 

krónikus, dializált vesebeteg [103, 127, 128], itt a dialízis önmagában egy krónikus 

gyulladást tart fenn, mely a fetuin-A negatív akut fázis fehérjeként való működése 

révén befolyásolhatja annak szintjét. Ezért terveztük vizsgálni csak a normál 

vesefunkciójú, ismert vesebetegséggel nem rendelkező betegeket. Néhány tanulmány 

ugyan normál vesefunkciójú betegek adatait elemezte, az artériás kalcifikáció vagy 

atherosclerosis súlyosságát határozta meg (eltérő módon), de ezen betegek súlyos 

atherosclerosisa nem volt ismert [99, 129-131]. Mivel betegeinket egy érsebészeti 

osztály betegei közül válogattuk, ők a többi vizsgálathoz képest súlyosabb állapotban 

voltak. A 93 beteg közül 76 igényelt műtétet (81,72%), 56 betegnek volt 

életminőséget limitáló klaudikácója és 20 esetben kritikus, krónikus végtag ischaemia 

volt a panasz. A boka-kar index medián értéke 0,40 volt, ami szintén arra utal, hogy 

beteganyagunk a többi szerző által vizsgált csoportnál előrehaladottabb érbetegséggel 

rendelkezik [130]. Az IMT átlaga és legmagasabb értéke nem mutatott korrelációt a 

fetuin-A szinttel anyagunkban, míg Fiore [99] és Rittig [132] pozitív korrelációt 



 55 

igazolt. A közölt tanulmányok IMT értékei eltérőek egymástól; eredetileg az IMT 

mérés a szubklinikus atherosclerosis vizsgálatára használatos módszer volt. Jelen 

beteganyagunkban a súlyosan atherosclerotikus erek, plakkok miatt a korrekt mérési 

helyszín kiválasztása nehezített volt.  

Az angiográfián alapuló Bollinger score-t 1980-ban alkották meg; az angiográfiás 

eszközök, technika és képminőség sokat fejlődött azóta, így az eljárás érzékenysége 

javult, több szűkületről lehet pontosabb képet kapni. Nemrégen Ziegler és mtsai 

pozitív korrelációt találtak a Bollinger score és az oszteoprotegerin (egy az 

atherosclerosis kialakulásában szerepet játszó glikoprotein) között [115]. A Bollinger 

score hasznos eszköz az atherosclerosis kiterjedésének megítélésére, eredetileg nem 

az artériális kalcifikáció mérésére fejlesztették ki, jellegénél fogva így az érfal 

meszesedés értékelésének közvetett módszere.  

Az UH vizsgálati technikák közül a szisztémás kalcifikáció megítélésére a 7 

egymástól távoli anatómiai helyen végzett vizsgálat pontosabb képet ad, mint a csak 

a mitrális vagy aorta billentyű meszesedés mérése.  

Szignifikáns pozitív korrelációt találtunk a szérum fetuin-A és HbA1c szintek között, 

de amikor az anamnézis alapján két csoportra osztottuk a betegeket a diabétesz és a 

metabolikus szindróma alapján, a fetuin-A lényegesen nem különbözött a csoportok 

között. Ismert, hogy a diabéteszesek fetuin-A szintje magasabb a kontrollokénál 

[133], ezt a megfigyelést magyarázhatja a fetuin-A insulin receptor gátló hatása, bár 

ezt vizsgálatunkkal megerősíteni nem tudtuk. 

A pontos mechanizmus, mellyel a fetuin-A gátolja az ektópiás kalcifikációt 

ismeretlen. Vizsgálati anyagunkban a fetuin-A pozitívan korrelált a transzferrin és 

albumin szintekkel; mindhárom negatív akut fázis fehérje. A fetuin-A egy hordozó 

molekulaként viselkedhet, mely chaperonként stabilizálja a fölös mennyiségben lévő 

calcium-foszfátot és segíti annak felvételét a sejtek által [134]. Adataink szerint a 

fetuin-A nem korrelált a szérum kalcium és foszfát szinttel. Az eddigi vizsgálatok 

alapján nem egyértelmű, hogy a súlyos artériás kalcifikáció vezet-e az elhasználódás 

miatt a fetuin-A szint csökkenéséhez, vagy az alacsony fetuin-A ok-okozati 

összefüggésben áll-e az artériás kalcifikációval [99]. 

Vizsgálatunk erőssége volt, hogy a szisztémás atherosclerosis és artériás kalcifikáció 

kiterjedését és súlyosságát a korábbi tanulmányokhoz képest több módszerrel mértük 
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és számos a fetuin-A szintet esetleg befolyásoló tényezőt kiküszöböltünk. A vizsgálat 

értékét csökkenti azonban, hogy keresztmetszeti jellege miatt nem enged 

következtetni a fetuin-A és az artériás kalcifikáció hosszú távú összefüggéseire. A 

kalcifikáció megítélésére vizsgálatunkból sem derül ki, melyik a legmegfelelőbb 

módszer. A különböző atherosclerosist és artériás kalcifikációt mérő módszerek más-

más paramétert vizsgálnak: meszesedés, szűkület, elzáródás, véráramlás.  

 

5. 2. AZ ATHEROSCLEROTIKUS AORTA ANEURIZMÁVAL RENDEL-

KEZŐ BETEGEK SZÉRUM FETUIN-A SZINTJE ALACSONYABB, MINT A 

MARFAN SZINDRÓMÁS ANEURIZMÁS BETEGEKÉ  

Vizsgálatunkban szignifikánsan alacsonyabb szérum fetuin-A szintet találtunk az 

atherosclerotikus aorta aneurizmával rendelkező betegekben, mint a Marfan 

szindrómás és aorta aneurizmás betegekben. Tudomásunk szerint ez az első vizsgálat, 

mely különböző etiológiájú aorta aneurizmás betegek fetuin-A szintjét hasonlítja 

össze. Az eredmények arra utalnak, hogy a fetuin-A gátló szerepet játszhat az artériás 

kalcifikáció kialakulásában, ezt nem vesebeteg populációban igazoltuk és a diabétesz 

jelenlététől függetlennek bizonyult. A periphériás érbeteg csoport fetuin-A szintje 

szintén szignifikánsan alacsonyabb volt a Marfan szindrómás és a kontroll 

csoporténál, mely megfigyelés tovább erősíti a fetuin-A szerepének lehetőségét az 

atherosclerosis patofiziológiájában. 

Azt, hogy a fetuin-A kalcifikációt gátló tényező in vitro és in vivo kísérletekben már 

igazolták [101, 135]. A humán kísérletek alapján nem egyértelmű, hogy az 

alacsonyabb fetuin-A szint genetikailag meghatározott-e, vagy más betegségek, pl. 

krónikus vesebetegség, diabétesz, akut vagy krónikus fertőzés, befolyásolják. 

A vizsgálat tervezésénél igyekeztünk kizárni az összes ismert tényezőt, mely a fetuin-

A szintet befolyásolhatja és olyan kontroll csoportot felállítani az egészségeseken 

kívül, melyet hasonló morphológiájú betegség (aorta aneurizma) jellemez, de 

várhatóan nem rendelkezik meszes erekkel. A hasi aorta aneurizmákat túlnyomó 

többségben atherosclerotikus eredetűnek tartjuk és az aorta falában gyakran található 

mész. A Marfan szindrómában viszont ritkaságszámba megy az aorta falának 

makroszkópos meszesedése. Az UH vizsgálataink (carotis, szívbillentyűk, hasi aorta, 
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artéria femoralis communisok) megerősítették az artériás kalcifikáció hiányát a 

Marfan szindrómás csoportban.  

Az 1. betegcsoporthoz hasonlóan, ebben a populációban (2. betegcsoport) sem 

találtunk korrelációt a fetuin-A szintek és a carotis IMT között (ennek okát ld. az 5.1. 

pontban).  

Az aneurizmák maximális átmérője a két csoportban hasonló, a tágulat legtöbb 

esetben az 5 cm-t meghaladta, a legtöbb beteg műtétben részesült. Az elvégzett 

multivariáns analízis szerint a fetuin-A szint különbségek nem függetlenek azoktól a 

paraméterektől, melyek szignifikánsan különböznek a két aneurizmás populációban 

(6. és 7. táblázat). Ennek oka lehet a csoportonként relatíve kevés beteg, illetve a 

vizsgált zavaró paraméterek egymással való összefüggése (pl. kor, IMT, artériás 

kalcifikáció, kreatinin ismerten együtt változik).  

A homocisztein szint a normál értéknél magasabbnak bizonyult az atherosclerotikus 

csoportban és szignifikánsan különbözött a Marfan szindrómás betegekétől. Jól ismert, 

hogy a hiperhomociszteinémia jelentős szerepet játszik az érbetegségekben 

(atherosclerosisban, trombózisban egyaránt) [136]. Aorta aneurizmában, aorta 

disszekcióban, Marfan szindrómában szintén leírtak magasabb homocisztein szinteket 

(az utóbbit eredményeink nem erősítették meg). Általában a magasabb homocisztein 

szintek súlyosabb érbetegséggel járnak együtt [137]. A hiperhomociszteinémia a mátrix 

metalloproteinázok (MMP-2, MMP-9) fokozott aktivációjával is jár, mely az 

aneurizmatikus aortafal tunica mediájában az elasztikus és kollagén rostok további 

degradációját okozza. MMP-2 és MMP-9 hiányos egereken végzett kísérletek igazolták, 

hogy a MMP-k szerepet játszanak az aorta aneurizmák kialakulásában [97]. A 

homocisztein pontos szerepe az aneurizmaképződésben még nem tisztázott és további 

vizsgálatok szükségesek a fetuin-A és homocisztein aorta betegségekben esetleg 

fennálló kapcsolatának tisztázása céljából is. 

A szérum kreatinin koncentráció szignifikánsan magasabb, a GFR értékek 

szignifikánsan alacsonyabbak voltak az atherosclerotikus aneurizmás csoportban, de 

medián értékük éppen a fiziológiás limitnél volt. Az atherosclerotikus betegnek 

nagyobb eséllyel lehet érbetegsége más szervben is, pl. a vese artériákban. Azon 

tanulmányok eredményei, melyek a fetuin-A szint összefüggéseit vizsgálták enyhe 

vesebetegségben, ellentmondásosak [107, 138], de ezek a vizsgálatok a vaszkuláris 
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kalcifikáció különböző aspektusát vizsgálták, pl. kardiovaszkuláris mortalitás és artériás 

stiffness. 

Bár más szerzők kapcsolatot mutattak ki a szérum fetuin-A szint és a diabétesz között 

[139], ezt jelen vizsgálatunk csoportjaiban igazolni nem tudtuk 

Vizsgálatunk limitációi: Ez a vizsgálatunk is keresztmetszeti jellegű, tehát utánkövetési 

adat még nem elérhető, a fetuin-A szint időbeni alakulásáról információnk nincs. A 

Marfan szindrómás csoportba bevont betegek száma alacsony, ez a betegség 

ritkaságának tulajdonítható. További nehézséget jelent az ideális, kor szerint egyező 

kontroll csoport megtalálása, tekintettel arra, hogy a klinikai panaszokat okozó 

atherosclerosis a 60-70 év körül a leggyakoribb és ebben az életkorban még a 

panaszmentes embereknek is gyakran diagnosztizálhatunk (akár meszes plakkokkal 

járó) szubklinikus atherosclerosist. Más szempontból a Marfan szindrómás és műtéti 

kezelést igénylő aorta aneurizmával rendelkező betegek várható élettartama rövidebb, a 

Marfan szindrómás betegek átlagéletkora nem meglepő módon alacsonyabb. A két 

aneurizmás csoport (ASA és Marfan szindróma) között talált fetuin-A különbség nem 

független egyéb paraméterektől, de a két atherosclerotikus csoport (ASA és PAD) 

összevetésének eredményei a nem atherosclerotikus csoportokkal (Marfan szindróma és 

kontroll) támogatják a fetuin-A potenciális szerepét az atherosclerosisban. 

 

5. 3. A HSP70 SZÉRUM SZINTJE ÖSSZEFÜGG AZ ARTÉRIÁS KALCI-

FIKÁCIÓ SÚLYOSSÁGÁVAL PERIFÉRIÁS ÉRBETEGEKBEN  

Vizsgálatunk új eredménye, hogy a Hsp70 szérum szint pozitív korrelációban áll a 

szisztémás artériás kalcifikációval krónikus alsó végtagi érbetegekben és súlyos 

carotis stenosisos betegekben. Szintén szignifikáns összefüggést találtunk a Hsp 70 és 

a homocisztein szintek között e betegcsoportban. A vizsgált paraméterek részletes 

elemzése során szignifikáns kapcsolatot találtunk a Hsp70 és a kor, illetve a szérum 

bilirubin koncentráció között is. A Hsp70 nem mutatott összefüggést az akut fázis 

fehérjékkel, a CRP és a fetuin-A szinttel. 

Korábbi tanulmányok valószínűsítették egy Hsp csoportba tartozó molekula 

kapcsolatát kardiovaszkuláris betegségekkel, de az eredmények nem egyértelműek. A 

különböző beteganyagban (szívbetegek, alsó végtagi érbetegek, carotis stenosisos 

betegek) végzett vizsgálatok, melyek a Hsp70 szintet vizsgálták, egyaránt mutattak 

pozitív és negatív korrelációt is [140, 141]. Az ellentmondás a különböző 
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betegcsoportokból, a mintavételi technika különbségeiből és az eltérő ELISA 

technikából származhat, de a Hsp70 szintet befolyásoló hatásmechanizmusok 

pontosan nem ismertek. 

Megfigyeléseink összevágnak Wright és mtsainak [142], illetve Zhang és mtsainak 

[140] eredményeivel abból a szempontból, hogy a magasabb Hsp70 szérum 

koncentráció összefügg a perifériás érbetegség súlyosságával. Beteganyagunkban a 

Hsp70 szintek szignifikánsan korreláltak az artériás meszesedés mértékével alsó 

végtagi érbetegekben, carotis betegekben és a kombinált csoportban is. Logisztikus 

regressziós analízissel igazoltuk, hogy ez az összefüggés független a vesefunctiós 

értékektől (nem uraemiás beteganyag) és a gyulladásos paraméterektől (ismert 

infectio nélküli populáció). Az enyhe (KS: 1-5), illetve súlyosan (KS: 6-7) meszes 

artériákkal rendelkező két csoport összehasonlítása során a következő paramétereket 

vizsgáltuk a logisztikus regressziós modellel: kor, nem, eGFR, dohányzás, CRP és 

homocisztein koncentráció. A felső Hsp70 koncentráció kvartilisba (>75% 

percentilis, 0,7296 ng/ml) tartozó betegeknek több mint kétszer nagyobb volt az 

esélyük, hogy a súlyosabban kalcifikált csoportba tartozzanak. Ez az összefüggés 

független volt a fent említett paraméterektől. Továbbá nem találtunk szignifikáns 

kapcsolatot a Hsp 70 és a vesefunctiós értékek (kreatinin és karbamid) között, ami azt 

jelzi, hogy a súlyosabb kalcifikációval járó magasabb Hsp70 szintet nem a csökkent 

veseműködéssel esetleg együtt járó csökkent Hsp70 ürítés okozza. 

Pockley és mtsai [143] prospektív vizsgálatukban igazolták, hogy a magasabb szérum 

Hsp70 koncentráció mérsékli a carotis IMT progresszióját hipertóniás betegekben. 

Ezt vizsgálatunkkal alátámasztani nem tudtuk, mely adódik a vizsgálat 

keresztmetszeti jellegéből és származhat a súlyosabban atherosclerotikus 

betegcsoportból. Dulin és mtsainak [144] vizsgálata nem mutatott semmilyen 

szignifikáns összefüggést a keringő Hsp70 koncentrációk és az ismert atherosclerosis 

kockázati tényezők, mint a CRP és a homocisztein között. Vizsgálatunkban 

szignifikáns pozitív összefüggést találtunk a Hsp70 és a homocisztein szérum szintek 

között. A hiperhomociszteinémia leírt, független preditív kockázati tényező számos 

érbetegségben [145] és apolipoprotein E hiányos egérben elősegíti az 

atherosclerotikus laesiók kialakulását a Hsp70–et is magában foglaló mechanizmuson 

keresztül [146]. Egy másik figyelemre méltó állatkísérlet szerint a Hsp70 a MGP 
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megkötésével serkenti a BMP-4 működését, mely BMP indukálta kalcium 

depozícióhoz vezet. Ezen felül a Hsp70 az IL-6 kalcifikációt erősítő hatásában is 

részt vesz a CVC-kel kapcsolatban [62]. 

A Hsp70 forrása ma sem pontosan tisztázott. Febbraio és mtsai [147] fokozott Hsp70 

felszabadulást észleltek a splanchnikus szövetekből a véráramba fizikai terhelés 

kapcsán. Anyagunkban szignifikáns pozitív kapcsolatot találtunk a Hsp70 és a 

bilirubin szérum koncentrációk között. Ez felveti a lehetőségét, hogy visceralis 

(hepatikus) károsodás állhat az emelkedett Hsp70 szint mögött, így a Hsp70 

termelődés helye a máj is, mely feltételezést korábbi (más beteganyagon végzett) 

vizsgálatok is alátámasztanak [148, 149]; azonban jelen vizsgálatunkban az egyéb 

májfunkciós értékek (ALT, AST, GGT) nem utaltak májkárosodásra. Más elmélet 

szerint a keringő Hsp70 molekulák az ox-LDL vagy homocisztein által indukált 

endothel sejtekből származnak [150]. 

A hiperhomociszteinémia endoplazmatikus stressz indukáló tényezőként apoptózist 

okoz az endothel sejtekben [151]. Továbbá a sejthalál miatt extracellulárissá váló 

Hsp70 aktiválhatja a komponens rendszert, cytokin termelést stimulálhat a makrofág 

sejtekben [152]. 

A Hsp70 szerepe az atherosclerosisban továbbra sem tisztázott. Nem egyértelmű, 

hogy a magasabb Hsp70 szérum szint vezet-e atherosclerosishoz, vagy a diffúz 

kalcifikáció vezet fokozott termelődéséhez és atheroprotektív szerepe lenne. A Hsp70 

és különböző atherosclerotikus folyamatok között megfigyelt (olykor egymásnak 

ellentmondó) összefüggések okának feltárása továbbra is szükséges. 
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6. KÖVETKEZTETÉSEK 

 

A dolgozat fő megállapításai a következők: 

 

1. A szérum fetuin-A szint és a szisztémás artériás kalcifikáció súlyossága között 

negatív korreláció áll fenn előrehaladott krónikus alsó végtagi atherosclerotikus, 

infekciómentes, normál veseműködésű betegekben. Ez újabb betegcsoportban 

támasztja alá a fetuin-A érfalmeszesedést gátló feltételezett hatását. Eszerint 

nem az 5. stádiumú krónikus vesebetegség és a hemodializált betegek krónikus 

infekciós állapota magyarázza az alacsony fetuin-A szint és a fokozott artériás 

kalcifikáció kapcsolatát. 

Az alacsonyabb fetuin-A szérum szintek súlyosabb artériás kalcifikációval járnak 

együtt az UH-gal meghatározott kalcifikációs score szerint. Az észlelt összefüggés 

kortól, nemtől, BMI-től, diabétesztől, dohányzástól, koleszterin szinttől, triglicerid 

szinttől, HDL és CRP szinttől is független volt a logisztikus regressziós analízis 

szerint. Az angiográfiás felvételek alapján számolt atherosclerosist leíró Bollinger 

score és a fetuin-A szint között is szignifikáns összefüggés állt fenn, de ez a vizsgált 

fenti paraméterektől nem volt független. Nem találtunk szignifikáns korrelációt a 

fetuin-A és a carotis IMT, ABI, illetve a Fontaine stádiumok súlyossága között. 

 

2. A szérum fetuin-A szint szignifikánsan különbözik az eltérő etiológiájú aorta 

aneurizmás betegekben: az atherosclerotikus betegekben alacsonyabb, mint a 

Marfan szindrómásokban. Ez a megfigyelés újabb kontroll csoportban igazolja a 

fetuin-A lehetséges gátló szerepét az artériás kalcifikációban. Az aneurizmák 

képződésében a fetuin-A jelentőségének megismerése további vizsgálatokat 

igényel. 

A fetuin-A atherosclerosisban és artériás kalcifikációban játszott szerepét 

alátámasztja az a megfigyelésünk, hogy a két aneurizmás csoport (atherosclerotikus 

és Marfan szindrómás betegek) között tapasztalt szignifikáns fetuin-A szint 

különbség (p= 0,0428) mellett a perifériás érbetegek és a Marfan szindrómások között 

is (p= 0,0339), illetve az atherosclerotikus aneurizmások és az egészséges kontroll 

csoport között is szignifikáns volt a különbség (p=0,0155). Ebben a nem vesebeteg 
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populációban szignifikáns különbséget találtunk az atherosclerotikus és a Marfan 

szindrómás csoport között a szérum kreatinin szint és a számított GFR érték 

vonatkozásában (mindkét esetben p< 0,0001). Ebben az atherosclerosisban gyakoribb 

nagy és kis renális artériák sclerosisa játszhat szerepet.  

Egyéb akut fázis fehérjék vonatkozásában nem találtunk szignifikáns különbséget a 

két aneurizmás csoport között, mely igazolta a betegek infekciómentes állapotát, így 

az nem befolyásolhatta a fetuin-A szint különbséget.  Lipid profil és diabétesz 

szempontjából a két csoport között különbség nem volt. Szignifikánsan magasabb 

homocisztein szinteket találtunk az atherosclerotikus csoportban (p= 0,0034). Az 

aneurizma képződésben a homocisztein szerepe, illetve a fetuin-A-val való 

kölcsönhatása jelenleg ismeretlen. 

 

3. A Hsp70 szérum szint egyéb atherosclerotikus rizikótényezőktől függetlenül 

pozitív korrelációt mutat az atherosclerosisban észlelhető artériás kalcifikáció 

mértékével. A magas Hsp70 szintű betegek artériafal meszesedése vizsgálatunk 

szerint súlyosabb mértékű, ez előjelezheti a várható kardiovaszkuláris 

események bekövetkeztét. 

A perifériás érbetegekben (carotis stenosisos és alsó végtagi érbetegek, illetve a kettő 

kombinációja) a magasabb Hsp70 szérumszinthez súlyosabb szisztémás artériás 

kalcifikáció társul (r= 0,169, p= 0,025, Spearman korreláció). A felső Hsp70 

kvartilisba tartozó betegeknek több mint kétszerese volt az esélye, hogy a 

legsúlyosabb érelmeszesedést mutató csoportba (KS= 6-7) kerüljenek (OR: 2,189, 

95%-os CI: 1,156-4,144, p= 0,016). Logisztikus regressziós analízissel igazoltuk, 

hogy a Hsp70 és az artériás kalcifikáció kapcsolat független a kortól, nemtől, eGFR-

tól, dohányzástól, a CRP és homocisztein szinttől. Az atherosclerosis anatómiai helye 

alapján felállított csoportosítás 3 csoportja között nem találtunk szignifikáns Hsp70 

szint különbséget. A carotis IMT, illetve az ABI és a Hsp70 között kapcsolatot nem 

találtunk. Az anamnesztikus adatok közül a nem, a BMI, a hipertónia, a diabétesz, az 

iszkémiás szívbetegség megléte sem mutatott összefüggést a Hsp70 szinttel. A 

korrelációs vizsgálat analízise során szignifikáns kapcsolatot találtunk a Hsp70 

szérum szintje és a szérum bilirubin és gamma GT szint között is, mely a Hsp70 

májban történő termelődésére utal. A Hsp70 és a homocisztein szintek között 
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szignifikáns, pozitív korrelációt találtunk (r= 0,179, p= 0,018, Spearman korreláció) 

melyet az endothel sejtek apoptózisa magyarázhat. A Hsp70 és a fetuin-A között 

korrelációt nem tapasztaltunk, a két molekula eltérő mechanizmusokon keresztül vesz 

részt az atherosclerotikus kalcifikáció mechanizmusában. 
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7. 1. ÖSSZEFOGLALÁS 

Az atherosclerosis megjelenését a genetikai determináltság mellett károsító 

életkörülmények befolyásolják, de ezek nem mindig magyarázzák kialakulását. Az 

atherosclerosis artériás meszesedéssel járhat együtt, mely összefügg az életkilátások 

romlásával. A fetuin-A egy számos élettani hatással bíró, szisztémásan ható szérum 

glikoprotein, mely az extraosszeális kalcifikáció gátlásában szerepet játszik. Ismert, 

hogy végstádiumú vesebetegekben alacsony szérum szintje összefügg az artériás 

kalcifikáció súlyosságával és a kardiovaszkuláris mortalitással. 

Célunk volt, hogy vizsgáljuk a fetuin-A lehetséges artériás kalcifikációt gátló szerepét 

nem vesebeteg, infekciómentes populációban, ismerten atherosclerotikus, krónikus 

perifériás érbetegekben.  

Keresztmetszeti vizsgálataink során carotis szűkületes, aorta aneurizmás és alsó 

végtagi atherosclerotikus betegekben vizsgáltuk a klasszikus rizikótényezők 

jelenlétét; ultrahang és angiográfiás vizsgálattal mértük az artériás kalcifikáció és az 

atherosclerosis súlyosságát, illetve laboratóriumi módszerrel vizsgáltuk a szérumot. 

Igazoltuk, hogy a szérum fetuin-A szint és a szisztémás artériás kalcifikáció 

súlyossága között negatív korreláció áll fenn krónikus alsó végtagi atherosclerotikus, 

infekciómentes, normál veseműködésű betegekben. Eszerint nem a végstádiumú 

krónikus vesebetegség és a dialízis magyarázza az alacsony fetuin-A szint és a 

fokozott artériás kalcifikáció kapcsolatát. 

Elsőként mutattuk ki, hogy a szérum fetuin-A szint szignifikánsan különbözik az 

eltérő etiológiájú aorta aneurizmás betegekben: az atherosclerotikus betegekben 

alacsonyabb, mint a Marfan szindrómásokban. A különbséget a perifériás 

érbetegekkel és az egészséges kontroll csoporttal történt összehasonlítás eredményei 

is alátámasztják. 

Igazoltuk, hogy a Hsp70 szérum szint a fetuin-A szinttől és egyéb atherosclerotikus 

rizikótényezőktől függetlenül pozitív korrelációt mutat az atherosclerosisban 

észlelhető artériás kalcifikáció mértékével.  

Vizsgálataink alapján kijelenthetjük, hogy a fetuin-A szint és az artériás kalcifikáció 

súlyossága között kapcsolat van vesebetegség hiányában is. A keresztmetszeti 

vizsgálatok oko-okozati összefüggés feltárására nem alkalmasak, a kardiovaszkuláris 

események és a mortalitás értékelésére utánkövetéses vizsgálatok indokoltak.  
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7. 2. SUMMARY 

Development of atherosclerosis is determined by genetic predisposition and harmful 

environmental factors, but these elements do not always explain the disease. 

Atherosclerosis may present with arterial calcification, which associates with 

increased cardiovascular morbidity and mortality. Fetuin-A is a systemic glycoprotein 

bearing several physiologic effects and plays role in the inhibition of extraosseal 

calcification. The low serum level of fetuin-A in end-stage renal disease patients is 

related to more severe arterial calcification and higher cardiovascular mortality.  

The aim of our study was to examine the potential role of fetuin-A in the inhibition of 

arterial calcification in a population with chronic, atherosclerotic peripheral disease 

without renal disease or infection.  

The presence of classic risk factors of atherosclerosis, the severity of arterial 

calcification and atherosclerosis assessed by ultrasound and angiography, and serum 

analysis was examined in a cross-sectional study of patients with carotid stenosis, 

aortic aneurysm and lower extremity atherosclerosis. 

We demonstrated that there is an inverse correlation between serum fetuin-A levels 

and the severity of arterial calcification in patients with chronic atherosclerotic lower 

extremity disease without renal disease or infection. This finding suggests, that it is 

not end-stage renal disease and dialysis that explains the earlier reported association 

of low fetuin-A level and arterial calcification. 

The novel finding of our study was the significantly different serum fetuin-A level in 

patients with aortic aneurysm of different etiology (atherosclerosis and Marfan 

syndrome). The observed difference was emphasized by the results of comparing the 

aneurysm groups of patients with peripheral occlusive disease and healthy controls. 

We found that heat shock protein-70 serum levels significantly correlate with the 

degree of arterial calcification independently of fetuin-A and other atherosclerotic 

risk factors. 

Our results suggest that there is an association between serum fetuin-A levels and the 

severity of arterial calcification also in patients without renal failure. Our cross-

sectional study design is not suitable for exploring the possible causative role of 

fetuin-A in developing arterial calcification or its potential role as a biomarker. 
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adminisztrátorainak, akik az adatfeldolgozásban segítettek. 
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Továbbá köszönöm a Városmajori Klinikák valamennyi orvosának és dolgozójának, 

hogy lehetőségük szerint munkámat végig támogatták. Külön köszönet dr. Szabolcs 

Zoltánnak, aki egy speciális betegcsoport bevonásában nyújtott nélkülözhetetlen 

segítséget. 

Köszönet illeti dr. Járányi Zsuzsannát és dr. Soós Pált a részletes és értékes 

házibírálatukért, munkájuk által jelentősen javult a dolgozat.  

Disszertációm nem jöhetett volna létre szüleim, családom türelme, szeretete és 

támogatása nélkül. Köszönöm Nektek! 

 


