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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

α2HSGP α2HS-glikoprotein 
AGE advanced glycation end products 
AMD age realted macular 

degeneration 
AMI akut miokardiális infarktus 
ApoE-/- apolipoprotein E-null 
BMI body mass index 
C1-INH C1-inhibitor 
C4bBP C4b-binding protein 
CABG coronary artery bypass-graft 
CAS  carotid artery stenting 
CEA carotis endarterectomia 
CI konfidencia intervallum 
CR  komplementreceptor 
DAF decay-accelerating factor 
DES drug eluting stent 
DNS dezoxiribonukleinsav 
e-LDL enzimatikusan módosult LDL 
EDRF endothelial-derived relaxing 

factor 
ELISA enzyme linked immunoabsorbent 

assay 
GM-CSF granulocyte-macrophage colony-

stimulating factor 
HANO herediter angioneuroticus 

oedema 
HDL high-density lipoprotein 
I-TAC  interferon-inducible T-cell alpha 

chemoattractant 
I/R ischaemiás/reperfúziós 
IFNγ interferon-γ 
IL interleukin 
IMT intima media thickness 
IP-10 interferon-inducible protein 10 
LAD left anterior descendens  

LDL  low density lipoprotein 
LDLR-/- LDL receptor knock-out 
Lp(a) lipoprotein(a) 
M-CSF macrophage colony-stimulating 

factor 
MAC membrane attack complex 
MASP MBL-associated serine protease 
MBL mannose-binding lectin 
MIG monokine induced by interferon-γ 
MCP membrane cofactor protein 
MCP-1 monocyte chemoattractant 

protein-1 
MHC major histocompatibility complex 
MMP  mátrix metalloproteináz 
OD optikai denzitás 
ox-LDL  oxidatívan módosult LDL 
PAI plasminogen activator inhibitor 
PCI percutaneous coronary 

intervention 
PCR polymerase chain rection 
PTA percutan transulminary 

angioplasty 
PTCA  percutaneous transulminary 

coronary angioplasty 
PDGF platelet-derived growth factor 
RCA regulators of complement 

activation 
ROC receiver operator characteristics  
SSP sequence specific priming 
TC total cholesterol 
TG triglicerid 
TIA tranziens ischaemiás attack 
TNF-α tumor necrosis factor-α 
VCAM-1 vascular cell adhesion molecule-

1 
 

Az értekezésben a Magyar Tudományos Akadémia megengedő iránymutatásának 

megfelelően a vagylagos írású címszavak esetén igyekeztem kizárólagosan a magyar 

helyesírás szabályai szerint használni a szakmai nyelvet. Olyan esetekben, ahol nincs, 

vagy a magyar változat nem megfelelő, dőlt betűkkel az eredeti terminus technicust 

alkalmaztam.
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1. BEVEZETÉS 

 

1. 1. ATHEROSCLEROSIS 

Korunk nyugati típusú civilizációiban a szív- és érrendszeri megbetegedések a haláloki 

statisztikák vezető helyén állnak. A megbetegedések hátterében, számos esetben 

atherosclerosis mutatható ki. Maga az atherosclerosis egy ősidők óta létező folyamat, az 

elváltozásokat már bebalzsamozott egyiptomi múmiák vizsgálata során is sikerült 

találni. A kórfolyamat igen gyakori, a klinikus nap, mint nap találkozik a betegséggel, 

illetve szövődményeivel és napjainkban egyre nagyobb számban jelennek meg a 

betegség kutatásával kapcsolatos tudományos közlemények. Ez abba a téves hitbe 

vezethet minket, hogy a betegség vascularis biológiáját jobban ismerjük, mint ahogy azt 

valójában [1]. A kórfolyamat pontos etiopatogenezise régóta vitatott kérdés, azonban 

általánosan elfogadott; hogy létrejöttében multiplex tényezők együttesen játszanak 

fontos szerepet [2].  

 

1. 1. 1. Az ép érfal szövettani felépítése és az atherosclerosis patológiai definíciója 

A normális artériák fala három fő rétegből épül fel: az érfal lumen felőli rétege az 

intima, melyet egy endothelsejtes réteg határol. Ez az endothelsejtes réteg alkotja az 

érfal és a vér közötti kontaktus felületét. Az endothel sejtek számos funkciója hozzájárul 

a vér folyékony fázisában tartásához és az érfali trombózis megakadályozásához; 

működésük zavara (endotheldiszfunkció) jelentős szerepet játszik az atherosclerosis 

kialakulásában. Az endothel sejtes réteg a bazális membránon foglal helyet, melyet 

kötőszöveti sejtes elemek, elasztikus és kollagén (IV-es típusú kollagén, laminin, 

fibronectin) rostok és extracelluláris mátrix molekulák alkotnak [3]. Az életkor 

előrehaladtával az intima szövettani összetétele megváltozik, benne simaizomsejtek és 

különböző kollagén rostok (I-es és III-as típusú kollagén) jelennek meg; egyes helyeken 

(mint a bal coronaria left anterior descendens (LAD) ágának proximális szakasza) az 

intima atherosclerosis nélküli diffúz megvastagodását figyelték meg [4]. Muscularis 

típusú artériákban a réteg alsó részét a hullámos lefutású lamina elastica interna alkotja. 

Az érfal középső rétege a tunica media, melyet koncentrikusan rendezett 

simaizomsejtek és elasztikus rostokban gazdag extracelluláris állomány alkot. A 

simaizomsejtek a mediában nyugvó állapotban vannak, az osztódási potenciál és a 
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sejthalálozási ráta alacsony [5]. A tunica media határát a következő réteg felé 

muscularis típusú artériákban a lamina elastica externa alkotja. Az artériák legkülső 

rétege az adventitia, mely fibroblastokat és hízósejteket tartalmaz egy lazán elrendezett 

kollagén rostos hálózatban. Az érfal saját vérellátását biztosító artériák (vasa vasorum) 

és idegvégződések ebben a rétegben találhatók. 

Patológiai definíció szerint az érfal megkeményedésével járó elváltozásokat 

arteriosclerosisnak nevezzük, mely magába foglalja az atherosclerosist, az 

arteriolosclerosist és a Mönckeberg-féle mediasclerosist [6]. Az atherosclerosis az 

elasztikus és a nagyobb muscularis artériák betegsége, melyre jellemző, hogy az 

intimában kóros körülírt elváltozások (plakkok) jelennek meg, amely a lumen 

szűküléséhez vezet. A lumen szűkülete (stenosis) akadályozza a vér áramlását, 

elzáródása (occlusio) annak teljes megszűnését okozza. Az arteriolosclerosis az 

arteriolák betegsége; klinikai követekezménye a magasvérnyomás-betegség 

(hypertonia) lehet, mivel az arteriolák határozzák meg nagymértékben a perifériás 

érellenállást a szervezetben [7]. A Mönckeberg-féle mediasclerosis ismeretlen 

etiológiájú, főként az alsó végtagot érintő betegség, melyben a mediában összefüggő, 

gyűrű alakú meszesedés mutatkozik; az elváltozás érszűkületet nem okoz. Az utóbbi 

idők kutatásai felvetették, hogy a meszesedés nem korlátozódik az artériákra, hanem 

más szöveteket is érinthet [8]. Ez utóbb ismertetett két entitás (arteriolosclerosis és 

Mönckeberg-féle mediasclerosis) részletes tárgyalása nem témája a jelen dolgozatnak, a 

továbbiakban az atherosclerosis fogalmat a fenti definíció alapján használom. 

1. 1. 2. Az érfal változása az endotheldiszfunkciótól a plakkrupturáig 

Az atherogenesis kezdeti lépése szövettanilag extracelluláris lipid felhalmozódással és 

leukocyták bevándorlásával jellemezhető folyamat, melynek hátterében az 

endotheldiszfunkció áll. Endotheldiszfunkción azt a jelenséget értjük, melynek során az 

intima endothelrétegének integritása sérül, permeabilitása egyes molekulák felé (mint a 

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

antithrombotikus felszín károsodik, sejtaktiváció és proliferáció indul és csökken az 

artériák válaszképessége [9]. Ép artériákon az endothel a leukocyták kitapadását 

meggátolja, még gyulladás esetén is a leukocyták felszínre vándorlása legfőképpen a 

posztkapilláris vénákon keresztül jön létre. Az atheroscleroticus folyamat elején, 

nascens atheromában kimutatták egyes adhéziós molekulák (vascular cell adhesion 
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molecule-1 [VCAM-1], P-selectin) fokozott expresszióját, mely a monocyták és a T-

sejtek intimába jutását segítheti elő [10, 11]. Ebben a folyamatban egyes kemokineknek 

(monocyte chemoattractant protein-1 [MCP-1], interferon-inducible protein 10 [IP-10], 

interferon-inducible T-cell alpha chemoattractant [I-TAC], monokine induced by 

interferon-γ [MIG]), is fontos szerepet tulajdonítanak [12-14]. 

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 [15, 16]. Ezek a felszíni receptorok képesek az 

LDL módosult formáit (oxidatívan módosult LDL [ox-LDL] és enzimatikusan módosult 

LDL [e-LDL]) megkötni és elősegíteni a partikulumok internalizációját. A habos sejtek 

azonban képesek lipid tartalmuk kibocsátására is, így lehetőséget teremtenek a 

koleszterinkristályok kialakulására. Az internában lévő habos sejtek intenzív osztódásba 

kezdenek, melyben kolóniastimuláló faktorok (macrophage colony-stimulating factor 

[M-CSF], granulocyte-macrophage colony-stimulating factor [GM-CSF]) és az 

interleukin (IL) -3 játszik fontos szerepet [17]. 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 [1]. 

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. A simaizomsejtek 

bevándorlása a media felől történik, az intimában lévő aktivált makrofágok által termelt 

platelet-derived growth factor (PDGF) segítségével. Az intimában lévő 

simaizomsejteket kevésbé érett fenotípus jellemzi a normál artériák media rétegében 

lévő sejtekkel szemben: a miozin embrionális izoformáját expresszálják, kevesebb 

kontraktilis rostot és több endoplazmás retikulumot tartalmaznak [18]. Ez az éretlen 

fenotípus számos extracelluláris mátrix makromolekula fokozott szintéziséhez vezet, 

elsősorban PDGF és transforming growth factor-β (TGF-β) hatásra [19]. A sejtközti 

állományban megjelenő kollagén (I-es és III-as típus) és proteoglikán (versican, 

biglycan, aggrecan, decorin) makromolekulák a laesio méretének jelentős 
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növekedéséhez járulnak hozzá [3]. Fontos szerepet játszanak a laesio fejlődésében és a 

simaizomsejtek bevándorlásában az extracelluláris mátrix lebontásáért felelős mátrix 

metalloproteináz (MMP) enzimek [20, 21]. A plakkban angiogenezist elősegítő faktorok 

(savas és bázikus fibroblast növekedési faktor, vascular-endothelial growth factor, 

oncostatin-M) hatására mikrovaszkularizációt kialakító plexusok jönnek létre, melyek 

hozzájárulhatnak a leukocyták kivándorlásához és a laesio oxigén és tápanyag 

ellátásához [22-24]. 

A fokozott sejttevékenység felborítja az érfal homeosztázisát, mely szöveti 

károsodáshoz, adott esetben 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 citokinek által indukált apoptózis [25]. A plakkban gyakran kalcifikáció 

mutatkozik, melyet a simaizomsejtek által termel TGF-β homológ citokinek indukálnak. 

Az atheroma továbbfejlődésével tehát kialakul a komplikált laesio, mely jelentős 

szűkületet okozhat az adott ér lumenében. A korábbi nézetektől eltérően jelen tudásunk 

szerint az atheroma fejlődése az életkor előrehaladtával nem monoton folyamatos 

progresszióval, hanem nyugvó és progrediáló epizódok váltakozásával jellemezhető 

folyamat (1. ábra).  

1. ábra: A laesio progressziójának időbeli lefutása  
A korábbi nézetek szerint az atheroma fejlődése az életkorral progresszív, folyamatosan növekvő 
összefüggést mutatott (bal oldali görbe). A mai álláspont alapján ez a folyamat inkább lépcsőszerűen 
valósul meg (jobb oldali görbe): a nyugvó és a progrediáló időszakok váltakozva jelennek meg. A 
progressziót plakkon belüli (ruptura) és extrakardiális (interkurrens fertőzések, endotoxaemia) 
krízishelyzetek válthatják ki. Az epizodikus modellt támasztják alá egyes humán angiográfiás 
eredmények is [26]. (Libby, 2001 alapján [1]) 
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A progresszióval járó epizódok kiváltásában a plakkot ért krízishatások játszanak 

szerepet, melyek az atheroma homeosztázisát a simaizomsejtek számának és az 

extracelluláris mátrixállomány volumenének növekedése felé mozdítják el [1]. 

A laesio kialakulása és fejlődése évtizedeken át tartó folyamat, mely klinikailag csendes 

szakasz. A plakk növekedése a lumen beszűkülését okozza: a 60 %-t meghaladó 

stenosis egy adott szerv vérellátásának kritikus csökkenéséhez vezet és már klinikai 

tüneteket válthat ki fokozott ellátási igény esetén (a coronariák esetén például stabil 

angina pectoris alakul ki). Ismert azonban az is, hogy a súlyos ischaemiás tünetek nem 

minden esetben kritikus szűkületet mutató plakk talaján jönnek létre, hanem a 

komplikált laesio trombózisa vezet a vérellátási zavarhoz [27, 28]. Trombózis két 

módon léphet fel: plakkruptura vagy superficialis erózió során. Plakkruptura során a 

fibrosus sapkára ható erők és a sapka mechanikai tűrőképessége közötti egyensúly 

felbomlik, kialakul a vulnerábilis plakk [29]. A fibrosus sapka meggyengülése és 

elvékonyodása hátterében a kollagénrostok számának csökkenése állhat; ez a 

simaizomsejtek általi csökkent szintézis és a rostok lebontásáért felelős MMP enzimek 

fokozott aktivitása miatt alakul ki [19]. A vulnerábilis plakkban a simaizomsejtek 

számának relatív csökkenése mutatható ki, melyért a gyulladásos citokinek által 

indukált fokozott apoptózis tehető felelőssé [30]. A vulnerábilis plakkban megnő az 

aktív makrofágok száma és a plakk lipid tartalma, melyek gyulladásos citokinek, MMP-

k termelésével és az apoptózis indukciójával az előbb említett folyamatok 

kialakulásához járulnak hozzá [30-32]. A plakk superficialis eróziója sokkal kevésbé 

ismert folyamat, létrejöttében az endothelsejtek apoptózisa és desquamatiója játszhat 

fontos szerepet [33]. Mindkét folyamat a plakk in situ trombózisához vezet, ez azonban 

nem feltétlenül nyilvánul meg klinikai szindrómákban. Trombózis során a lokális 

thrombin hatás a simaizomsejtek proliferációját eredményezi, míg a vérlemezkék által 

termelt TGF-β és PDGF elősegíti a simaizomsejtek kollagén szintézisét, 

végeredményben a plakk stabilizálódik és tovább növekszik [19, 34]. Ez a trombózis 

által indukált krízishatás magyarázhatja a laesio növekedésében tapasztalt 

progresszióval járó epizódokat (1. ábra). 
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1. 1. 3. Az atheroscleroticus érbetegségek kialakulása és rizikófaktorai 

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. A folyamat fiatal felnőttkorban kezdődik és évtizedekig klinikailag csendes 

szakasz jellemzi. Később a már jelentős szűkületet okozó plakk az adott szövet 

epizodikus vérellátási elégtelenségéhez vezet, ha a szövet vérellátási igénye valamely 

okból fokozódik (terhelés). Plakkruptura ill. trombózis során az atheroma felszínén lévő 

vérrög, vagy a plakk egy leszakadt darabja az artéria teljes elzáródásához, 

következményesen az adott szövet vérellátásának teljes megszűnéséhez vezet. Ez az 

előbbi esetben jellegzetes ischaemiás szindrómák, az utóbbiban, pedig hirtelen 

szövetelhalással és heves klinikai jelekkel kísért infarktus kialakulását okozza (1. 

táblázat). 

1. Táblázat: Az atheroscleroticus érbetegségek jellegzetes klinikai manifesztációi 

ÉRINTETT ÉRTERÜLET KLINIKAI SZINDRÓMA 

a. carotis interna tranziens ischaemiás attak (TIA) 
ischaemiás stroke 

a. coronaria sinistra 
a. coronaria dextra 

stabil angina pectoris 
instabil angina pectoris 
nem ST-elevációs myocardialis infarktus (NSTEMI) 
ST-elevációs myocardialis infarktus (STEMI) 

a. mesenterica superior angina abdominalis 

a. renalis szekunder hypertonia 

aorta – a. iliaca 
a. femoralis – a. poplitea 
a. tibialis – a. peronea 

Leriche-szindróma (aorta) 
claudicatio intermittens 
alsó végtagi gangréna 

 

Az atherosclerosis etiológiáját tekintve multifaktoriális jellegű megbetegedés, 

kialakulásában genetikai prediszpozíció mellett környezeti tényezők károsító hatása 

játszik kulcsszerepet [2]. Nagy, populációs vizsgálatokban a káros környezeti 

tényezőket azonosították és rizikófaktorként definiálták. A legismertebb ilyen vizsgálat 

a The Framingham Heart Study volt (1966, [35]), melynek jelenkori folytatása ma is 

értékes eredményeket ad a betegség kutatásában. A korai vizsgálatok szerint az 

atherosclerosis klasszikus rizikófaktorainak 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, 
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az elhízás, a mentális stressz („A” típusú személyiség) és a férfi nem. A klasszikus 

rizikófaktorok azonosítása lehetővé tette az atherosclerosis kialakulását magyarázó 

kezdeti elméletek megfogalmazását. A legnagyobb jelentőséget a lipidelméletnek 

tulajdonították, amely az atherosclerosis kialakulását a magas koleszterintartalmú 

lipoproteinek (mint az LDL) subendotheliális infiltrációjával magyarázta [36]. Az 

elmélet jól kifejtette a magas koleszterinszint atherogen hatását, azonban nem adott 

magyarázatot arra, hogy hogyan jut át az LDL a zárt endotheliumrétegen, továbbá, 

túlságosan csak a koleszterinre koncentrált. Hasonlóan a lipidelmélethez, számos egyéb 

magyarázat (trombogén, kötőszövetes, monoklonális elméletek) fő hiányossága az volt, 

hogy nem integrálta magába a betegség multifaktoriális jellegét. 

Az atherosclerosis kialakulását magyarázó, általánosan leginkább elfogadott elmélet a 

„sérülésre adott válasz” (response to injury), melyet mai formájában Russel Ross 

fogalmazott meg 1999-ben [37]. Az elmélet szerint az atherosclerosis kiváltó eseménye 

az endotheldiszfunkció, melyet a klasszikus rizikófaktorok szinte bármelyike képes 

előidézni.  

A nagymennyiségű ox-LDL és e-LDL gyulladást indukál, és fokozza a makrofágok 

aktivációját. A dohányzás okozta szabadgyök képzés jelentősen fokozza az LDL 

oxidációját, továbbá csökkenti a HDL szintet [38]. A hypertonia fokozza a lipoxigenáz 

termelést, ennek eredménye a megnövekedett ox-LDL szint, továbbá hypertoniában az 

érfali nyíróerő hozzájárul az endothelréteg adhéziósmolekula-expressziójának 

fokozódásához. Diabetes mellitusban a hyperglykaemia hatására fokozódik a glikált 

fehérjék (advanced glycation end products [AGE]) száma a keringésben, melyek 

aktiválják az endothelsejteket és makrofágokat [39]. Az inzulinrezisztencia 

protrombotikus állapothoz és fokozott gyulladáshoz vezet, már a diabetes mellitus 

klinikai megjelenése előtt [40, 41]. A fizikai aktivitás önmagában javítja az 

endothelfunkciót, hiánya magasvérnyomás-betegség, elhízás, atherogen lipidprofil és 

csökkent glükóz tolerancia megjelenéséhez vezet [42-44]. Az elhízás valószínűleg a 

metabolikus szindróma kialakulásán keresztül okoz endotheldiszfunkciót. Szintén 

másodlagosan, a myocardialis oxigénigény emelésén keresztül járul hozzá a pszichés 

stressz a cardiovascularis rizikó növekedéséhez, direkt endotheldiszfunkciót kiváltó 

hatása nem ismert [45]. A magas ösztrogénszint menopauza előtti nőkben az 

endothelium dependens vasodilatatio serkentésén, a csökkent LDL oxidáción, a 
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megváltozott adhéziósmolekula-expressziós profilon keresztül direkt úton vezet a 

normális endothel funkció megtartásához és antiatherogen hatáshoz [46-49]. 

A betegség intenzív kutatása során számos új rizikófaktort is azonosítottak. A nagyon 

magas homocisztein szint (hyperhomocysteinaemia) toxikus az endothelsejtekre, 

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

működését és csökkenti az áramlás mediált artériás vasodilatatiot [50-52]. Egyes 

prospektív vizsgálatok adatai szerint már a közepesen magas homocisztein szint is 

nagyobb atherosclerosis rizikóval jár, azonban ezek az adatok ellentmondásosak [53, 

54]. A lipoprotein(a) (Lp[a]) egy plazminogénnel homológ fehérjéből (apo[a]) és egy 

apolipoprotein B-100-at tartalmazó LDL partikulumból áll, több mint 25 genetikailag 

determinált variánsa létezik [55]. Az apo(a) rész fokozza az endothelsejtek 

kemoattraktáns aktivitását és elősegíti a monocyták bevándorlását a laesióba [56]. 

Továbbá az Lp(a) a plasminogen activator inhibitor (PAI) szintjének növelésén 

keresztül protrombotikus állapotot idéz elő [57]. Azonban az Lp(a) szint és a növekedett 

atherogen rizikó közötti összefüggésről szóló klinikai vizsgálatok adatai 

ellentmondásosak [58, 59]. Fokozott atherogen rizikóhoz vezet a fibrinolízis 

megváltozása, így felmerült a folyamatban szerepet játszó enzimek (tissue-type 

plasminogen activator, urokinase-type plasminogen activator), ill. ezek gátlóinak (PAI-

1) rizikófaktor szerepe is [60, 61]. 

A laesio kialakulásának kezdeti lépése tehát az endotheldiszfunkció, míg a folyamat 

továbbfejlődésében azonban a krónikus gyulladásnak van jelentős szerepe: „az 

atherosclerosis gyulladásos betegség” [37]. 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 [62-64]. Így 

kézenfekvő volt az a feltevés, hogy a gyulladás új rizikófaktora lehet az 

atherosclerosisnak, melynek mértékét jól jelzik a különböző gyulladásos markerek. A 

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 rizikófaktoroktól függetlenül, additívan jelzi előre az emelkedett 

cardiovascularis rizikót egészséges egyénekben, idősekben, stabil vagy instabil angina 

pectorisban szenvedőkben és korábban myocardialis infarktuson átesett betegekben 

egyaránt [65]. A CRP mellett számos proinflammatórikus citokinről (IL-6, tumor 
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necrosis factor-α [TNF-α]), adhéziós molekuláról (intercellular adhesion molecule-1) 

és akut-fázis fehérjéről (serum amyloid-A, fibrinogén, komplementfehérjék) ismert, 

hogy emelkedett szintjük előrejelezheti az atheroscleroticus érbetegségek megjelenését 

[66]. 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 [67]. 

A gyulladásos folyamat kiváltásában egyes fertőző ágensek is szerepet játszhatnak, 

felmerült a Chlamydia pneumoniae, Helicobacter pylorii, herpes simplex vírus és 

cytomeglovírus 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 [68]. 

Egy másik, talán elismertebb hipotézis szerint az immunológiai folyamatot saját 

antigének váltják ki, tehát az autoimmunitás lehet az atherosclerosis iniciációjának 

egyik kulcseleme [69, 70]. Az érfalban a saját 60 kDa-os hősokkfehérje (Hsp60) 

képezheti az ereket károsító immunválasz fő célpontját [2, 69, 70]. 

A sérülésre adott válasz elmélet és a gyulladás patogenezisben betöltött szerepe 

magyarázza a betegség legtöbb lépését, és magában foglalja a folyamat multifaktoriális 

jellegét, sokszínűségét (2. ábra). 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 [71]. 

Jelentőségét azonban kiemeli az a tény, hogy az egyes érterületek jellegzetes 

rizikófaktorai között lényeges különbségek figyelhetők meg: jól ismert, hogy míg a 

hypertonia inkább az ischaemiás stroke, addig a magas koleszterinszint az akut 

myocardialis infarktus kialakulására hajlamosít. Ezért mindenképpen indokolt a 

különböző érterületet érintő atheroscleroticus érbetegségeket egymástól elválasztani és 

külön vizsgálni. 
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2. ábra: Az atherosclerosis kialakulásában szerepet játszó folyamatok  
A mai nézetek szerint az atherosclerosis nem tekinthető csupán egy lipidek felhalmozódásával járó 
folyamatnak, a pathomechanizmusban fontos szerepet játszanak az immunológiai folyamatok is. Az 
atherosclerosis tehát egy gyulladásos betegség. A folyamat kiváltásában és fenntartásában számos 
genetikai és környezeti tényező aktív hatása érvényesül (rizikófaktor terhelés), ezért a betegség 
etiológiáját tekintve multifaktoriális jellegű. A lipoproteinek által mediált hatások és az immunológiai 
tényezők egymáshoz képesti aránya azonban nem állandó, egyes speciális esetekben (ld. 1. 1. 5. rész) 
nagyobb hangsúllyal vesz részt az egyik vagy a másik oldal. Míg például a transzplantációhoz asszociált 
arteriosclerosis kialakulásában az immunológiai folyamatok, addig a jól meghatározott genetikai hibán 
alapuló familiáris hypercholesterinaemia esetében a lipoproteinek által közvetített mechanizmusok 
dominálnak. (Libby, 2001 után módosítva [1]) 
 

1. 1. 4. Az atheroscleroticus érbetegségek kezelése; revaszkularizációs terápiák 

Az atheroscleroticus érbetegségek kezelésének alappillére a prevención és a beszűkült 

lumen átjárhatóságát biztosító, revaszkularizációs eljárásokon nyugszik. Számos 

vizsgálat bizonyította, hogy a rizikófaktor terhelés csökkentésével az atheroscleroticus 

érbetegségek kialakulásának esélye csökkenthető (primer prevenció), illetve már 

fennálló betegség esetén az atherosclerosis progressziója lassítható (szekunder 

prevenció). A populációs vizsgálatok eredményeit gyakorlatban is jól használható 

táblázatokká szerkesztették, amelyek alkalmasak egy adott egyén cardiovascularis 

rizikójának becslésére. A prevencióban használatos módszerek életvitelbeli 

változtatásokat és gyógyszeres kezelést foglalnak magukba. A nagy vizsgálatok és 

meta-analízisek eredményei alkalmasak voltak arra, hogy az egyes rizikófaktorok 

módosítására, jól definiált elérendő célértékeket és ajánlásokat határozzanak meg. Az 
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Egyesült Államokban ezt a National Cholesterol Education Program Adult Treatment 

Panel III [72], míg ennek a magyarországi értékekre illesztett változatát a III. Magyar 

Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferencia fogalmazta meg [73]. Az atherosclerosis 

kialakulásának egyre jobb megértése hozzásegített ahhoz, hogy a betegség kezelését a 

patogenezishez igazítsák (3. ábra).  

 
3. ábra: Az atherosclerosis kezelésének patofiziológián alapuló sémája, a coronariabetegségek 
példáján 
Az atherosclerosis kezelésében lényeges, hogy az adott terápia összhangban legyen a 
patomechanizmussal, a betegség fázisával és a rizikóstátusszal. A primer prevenció, a rizikófaktorok 
kontrollja az egész populációra vonatkozik. A gyógyszeres prevenció magas rizikójú egyéneknél válhat 
szükségessé. Az anti-ischaemiás kezelés és a revaszkularizáció akkor válik szükségessé, ha a betegség 
tüneteket okoz. Akut coronaria szindróma kialakulása esetén teljes antitrombotikus terápia megkezdése 
szükséges. ASA – acetilszalicilsav; NTG – nitroglicerin; βB – β-blokkolók; CCB – Ca-csatorna 
blokkolók; PCI – percutaneous coronary intervention; CABG – coronary artery bypass graft műtét; 
LMWH – alacsony molekulasúlyú heparin. (Libby, 2005 után módosítva [74]) 
 

Az artériás revaszkularizációs terápiás eljárások lényege, hogy az adott szerv csökkent 

vérellátását megszűntessék, javítva ezzel az oxigén és tápanyag ellátást és csökkentve az 

adott szerv ischaemiás károsodását. Az atheroscleroticus érbetegségekben 

leggyakrabban alkalmazott műtéti eljárások alkalmával sor kerülhet a szűkült artéria 

megkerülésére egy beültetett graft segítségével (bypass-műtét), az atheroscleroticus 
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plakk eltávolítására (endarterectomia) és a kóros érszakasz mögött átvágott ép lumenű 

artéria egy anatómiailag közel lévő ép keringésű artériába szájadztatására (transpositio). 

Intervencionális radiológiai ill. kardiológiai eljárások során, helyi érzéstelenítésben sor 

kerülhet az ér percutan transulminaris angioplasticájára (PTA), mely során a lumen 

átmérőjének növelését az érfal tágításával, a szűkületet okozó plakk berepesztésével 

érik el (ballon-dilatatio). Az eljárások sikerességét a szűkült érszakaszba helyezett 

fémháló (stent) beültetésével növelik. Gyógyszeres revaszkularizációs lehetőség a 

thrombolízis alkalmazása, mely során az érpályába juttatott fibrinolítikus anyag 

(streptokináz, szöveti plazminogén aktivátor) hatására az eret elzáró vérrög feloldódik 

[75, 76]. Az alábbiakban az a. coronariákon és a. carotison végzett, a dolgozat témájával 

összefüggő, revaszkularizációs eljárásokat ismertetem. 

A coronariák revaszkularizációjában használatos műtéti megoldás a coronary artery 

bypass-graft (CABG) műtét. A műtét során a v. saphenából nyert graftot ültetnek az 

aorta és az a coronaria szűkülettől distalisan lévő szakasza közé. Ritkábban vénás graft 

helyet a. mammaria internát használják az áthidalásra [77]. A műtét biztonságos 

eljárásnak minősül, a perioperatív mortalitás 2,8% (elektíven végzett operációk esetében 

1,7%). Egy átlagosan tizenöt év követési idővel rendelkező adatbázis alapján az ötéves 

túlélés 90%, a 10 éves 74% míg a 15 éves 56% [77]. A coronariákon végzett 

intervencionális kardiológiai eljárások (percutaneous coronary intervention [PCI]) a 

coronariák PTA-ját (percutaneous coronary angioplasty [PTCA]) és adott esetben stent 

beültetését jelentik. Az eljárás során perifériás artérián (a. femoralis, a. radialis) 

keresztül vezetődrót segítségével diagnosztikus, majd terápiás katétert vezetnek a 

coronariákba. A lumenszűkületet okozó plakkon ballonos dilatációt végeznek, az 

újraszűkülés (restenosis) megelőzésére általában stentet ültetetnek be [77]. Az eljárás a 

CABG-hez hasonlítva sokkal kisebb megterhelést jelent a betegnek; a hosszú távú 

túlélési eredmények a műtéthez hasonlóak [78]. 

Az a. carotis interna szűkületének megszűntetésére műtéti úton carotis endarterectomia 

(CEA) elvégzésével van lehetőség, melynek lényege az, hogy a lumen megnyitása után 

a teljes atheroscleroticus plakkot és az intima réteget eltávolítják. Az everziós 

technikával végzett operáció alkalmával a carotis villát előbb proximálisan, majd 

distalisan lefogják, az a. carotis internát leválasztják az a. carotis communisról, majd 

kesztyűujjszerűen kifordítják és a plakkot az intimahengerrel együtt az érfaltól lefejtik. 
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Végül az a. carotis internát end to side anasztomózissal varrják az a. carotis 

communishoz [79]. A műtét alternatívája az a carotis interna PTA-ja és az eljárás során 

stent behelyezése (carotid artery stenting [CAS]), melyet perifériás artérián (általában a. 

femoralis) felvezetett katéter segítségével végeznek. CAS során az agyi embolizáció 

megelőzésére filter behelyezésével van lehetőség. Az eljárás hosszú távú sikerességét 

kezdetben vitatták, azonban a technikai fejlődéssel a módszer egyre inkább 

elfogadottabbá vált. 

 

1. 1. 5. Az atherosclerosis speciális esetei; restenosis carotis endarterectomia után 

Az ér lumenének szűkületéhez és a következményes klinikai tünetek kialakulásához az 

esetek döntő többségében primer atherosclerosis vezet. Azonban vannak olyan speciális 

esetek, amikor az érszűkület kialakulása eltér a primer atherosclerosisban 

tapasztaltaktól: a folyamat gyorsabban jön létre (akcelerált), makroszkóposan és 

szövettanilag elétérő jellegzetességeket mutat, és az atherosclerosisra jellegzetes 

immunológiai és lipoproteinek által mediált mechanizmusok más arányban vesznek 

részt kialakulásában (ld. 2. ábra). Ilyen speciális eset a transzplantációhoz asszociált és 

egyes szisztémás autoimmun betegségekhez kapcsolódó (pl. szisztémás lupus 

erythematosus [SLE], vagy antifoszfolipid szindróma [80, 81]) akcelerált 

atherosclerosis. Azonban a primer atherosclerosistól eltérő módon alakul ki és eltérően 

jellemezhető a revaszkularizációs eljárások során megjelenő restenosis is. 

Restenosisnak nevezzük egy adott érterületen revaszkularizáció után kialakuló 

újraszűkülést, mely a beavatkozást követő 1-2 évben jelenik meg (az esetek döntő 

többségében 6 hónapon belül). A restenosis nem tekinthető a primer atherosclerosis 

ismételt megjelenésének vagy fellángolásának, hanem egy patomechanizmusban eltérő 

folyamatként fogható fel. Jellegzetes, hogy restenosisban a szűkület nem fokális, hanem 

diffúz kiterjedésű, a laesio koncentrikus szerkezetű és hiányzik belőle a lipidekben dús 

mag (4. ábra). A folyamat elindításában jelentős szerepe van a beavatkozás során 

kialakuló intimasérülésnek; a sérülés nagysága és a restenosis megjelenése között 

szoros összefüggés mutatható ki [82]. Intervencionális beavatkozások után (PTA, 

PTCA) a restenosis kialakulásának valószínűsége korábban 30-40% volt, ezt a stentek 

behelyezésével sikerült 10-30%-ra csökkenteni [83-85]; sugárzó vagy 

gyógyszerkibocsátó stentek (drug eluting stents (DES)) használatával a restenosis ráta 
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még tovább csökkenthető. CABG műtétet követően az első egy évben 5-10%-ban van 

szükség újabb beavatkozás végzésére restenosis miatt [83]. 

 

 

 
 

 

 
4. ábra: A primer atherosclerosis és a restenosis okozta érszűkület strukturális különbségei 
A részletes magyarázatot lásd a szövegben. (Libby, 2001 után módosítva [1]) 
 
Carotis endarterectomiát követően a betegek 10-15%-nál alakul ki restenosis a műtétet 

követő első 2 évben [86, 87]. Az everziós technikával végzett műtét során eltávolítják 

az intimát, a denudált felszín gyulladást és trombózist indukál, továbbá az a. carotis 

leszorítása ischaemiás/reperfúziós (I/R) károsodást okoz, mely tovább erősíti a 

gyulladásos választ. Mindezek eredője gyulladásos citokinek és növekedési faktorok 

termeléséhez vezet, melynek hatására a mediából simaizomsejtek és monocyták 

vándorolnak az új felszínre [88]. A sérült felszínhez vérlemezkék tapadnak és 

aktiválódnak, tovább erősítve a gyulladásos választ. Kialakul egy ördögi kör, melynek 

eredője során nagymértékű neointimális hyperplasia és érfali remodelling jön létre; 

végső soron a neointimális réteg megvastagodik és restenosis alakul ki. A restenosis 

folyamán kialakuló immunológiai válaszban fontos szerepet játszik a 

komplementrendszer is [89]. 

PRIMER ATHEROSCLEROSIS   RESTENOSIS 
 EXCENTRIKUS LAESIO    KONCENTRIKUS LAESIO 
 LIPID DEPOZÍCIÓ     NINCS LIPID MAG 
 FOKÁLIS KITERJEDÉS DIFFÚZ SZŰKÜLET 
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1. 2. A KOMPLEMENTRENDSZER 

 

A komplementrendszer a veleszületett, humorális immunválasz fontos része. A rendszer 

kiemelt szerepet játszik a mikrobák elleni védelemben, az immunkomplexek 

eltávolításában és a gyulladásos reakció modulálásában, továbbá esszenciális szerepet 

tölt be a veleszületett és szerzett immunválasz közötti kapcsolat megteremtésében [90]. 

A komplementrendszer képes a szervezetre káros idegen és a megváltozott saját 

struktúrák felismerésére, mellyel alapvető szerepet tölt be az immunhomeosztázis 

fenntartásában [91, 92]. A rendszer elemei inaktív formában, igen nagy mennyiségben 

vannak jelen a keringésben; az aktiválódást elindító struktúra megjelenésére a rendszer 

kaszkádszerű reakcióval válaszol. Az aktiváció és a komplementválasz nem 

antigénspecifikus, T-sejtek ill. antitestek jelenléte nélkül is létrejön. A 

komplementválaszban a célsejtek lízise, az opszonizáció és a gyulladásos reakció 

fokozása játszik szerepet. A rendszer nélkülözhetetlen szerepet tölt be a kórokozók 

elleni védekezésben, azonban fontos szerepet játszik számos betegség (autoimmun 

betegségek, szepszis, akut pancreatitis, kardiovaszkuláris megbetegedések) 

patogenezisében is [91, 93]. 

 

1. 2. 1. A komplementrendszer felépítése 

A komplementrendszer több mint 30 fehérjét foglal magába, melyek részben oldottan, 

részben felszínhez kötve találhatók meg a szervezetben. A plazmában lévő 

komplementfehérjék túlnyomó többségét a máj termeli IL-6, IL-1α, interferon-γ (IFNγ) 

ill. TNFα hatásra. Extrahepaticus sejtek is képesek komplement komponensek 

szintézisére; monocyták, makrofágok és astrocyták az összes fehérje termelésére, míg 

más sejtek (pl. lymphocyták, vérlemezkék, keratinocyták, neutrophilek, endothelsejtek, 

simaizomsejtek, epithelsejtek) csak bizonyos komponensek szintézisére képesek; a 

bioszintézis szövetspecifikus. A komplementrendszer tagjai közé az aktivációban részt 

vevő komplementfehérjéket, szabályozó molekulákat és receptorokat soroljuk (2. 

táblázat). 
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2. Táblázat: A komplementrendszer főbb komponenseinek áttekintése (Prohászka, 2007 nyomán 
módosítva [90]) 

KOMPONENS FUNKCIÓ SZÉRUM 
KONCENTRÁCIÓ (mg/L) 

Aktivációban résztvevő fehérjék  
 C1q IgG és IgM immunkomplexeket köt 100-180 
 C1r aktiválja a C1s-t 50 

 C1s aktiválja a C4-et és a C2-t 50 
 C4 kovalensen a C2 aktivátor felszínéhez köt 300-600 
 C2 aktiválja a C3-at 20-25 
 MBL szénhindrát struktúrákat köt 0,002-10 
 MASP-2 aktiválja a C4-et és a C2-t 0,5 
 D-faktor aktiválja a B-faktort 1 
 B-faktor aktiválja a C3-at és C5-öt 200 
 Properdin stabilizálja a C3bBb-t 55 (monomer) 
 C3 aktivátor felszínhez köt, aktiválja a C5-öt 1200-1300 
 C5 C6-ot köt 70 
 C6 C7-et köt 60 
 C7 C8-at köt 55 
 C8 C9-et köt 55 
 C9 Polimerizálódik, és pórust képez 60 
Szabályozó fehérjék   

 C1-inhibitor C1 és MBL-MASP komplexeket 
disszociáltatja és a proteázokat megköti 200-240 

 C4b-kötő fehérje A klasszikus C3 konvertázt gátolja, az I-
faktor kofaktora 150-300 

 H-faktor Az alternatív C3 konvertázt gátolja, az I-
faktor kofaktora 200-600 

 I-faktor C3b-t és C4b-t hasít kofaktor jelenlétében, 
aktív szerin proteáz 30-50 

 S protein A MAC kialakulását és membránhoz 
kötődését gátolja; C9 polimerizációt gátol 300-500 

 Clusterin A MAC kialakulását gátolja 50-100 
 Karboxipeptidáz N A C3a-t, C4a-t és C5a-t inaktiválja 35 
 CR1 Az I-faktor kofaktora sejthez kötött 
 MCP Az I-faktor kofaktora sejthez kötött 
 DAF A C3- és C5-konvertázok szétesését okozza sejthez kötött 
 CD59 A MAC kialakulását gátolja sejthez kötött 
Komplementreceptorok   

 CR1 C3b-t és C4b-t köt, az immunkomplexek 
eliminációját biztosítja sejthez kötött 

 CR2 C3d-t köt, B-sejteket aktiválja és az 
antitestválaszt szabályozza sejthez kötött 

 CR3 Beindítja a fagocitózist, fokozza a 
fehérvérsejtek adhézióját sejthez kötött 

 CR4 Beindítja a fagocitózist, fokozza a 
fehérvérsejtek adhézióját sejthez kötött 
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1. 2. 2. A komplementrendszer aktivációja 

A komplementaktiváció kaszkádszerű folyamat, melynek jellegzetessége, hogy az 

inaktív formában keringő proteázok aktiváció hatására képessé válnak a kaszkád 

következő elemét csupán egy peptidkötéssel hasítva aktiválni (limitált proteolízis). A 

hasítás során keletkezik egy kisebb és egy nagyobb fragmentum, melyet ’a’-nak illetve 

’b’-nek nevezünk (kivétel ez alól a C2, ahol a C2a a nagyobb), a nagyobb fragmentum 

viszi tovább a kaszkádreakciót. A komplementaktiváció kiváltása (iniciáció) három 

különböző reakcióúton mehet végbe: ezek a klasszikus-, a lektin- és az alternatív 

reakcióút. Mindhárom út aktivációja a rendszer központi molekulájának, a C3-nak 

limitált proteolíziséhez vezet. Az aktiváció ezután közös úton folytatódik – függetlenül 

az iniciáció módjától – a C5 hasítása után aktiválódik a terminális kaszkád és végül 

kialakul a lítikus komplex (membrane attack complex [MAC]). A reakció során 

leszakadó kisebb fragmentumok egy része (C4a, C3a, C5a) anafilatoxinként működik és 

részt vesz a komplementaktiváció által létrejövő biológiai válaszban. 

A klasszikus reakcióút a C1 komplexen keresztül aktiválódik, legjellemzőbb 

iniciátorként az IgM és IgG izotípusú antigén komplexek szerepelnek, azonban egyes 

akutfázis-fehérjék (CRP, serum amyloid-P) is képesek a rendszert elindítani. A C1 

komplex egy 6 szálból álló tulipáncsokorhoz hasonlítható C1q alegységből és egy négy 

alegységből álló C1r2-C1s2 komplexből áll össze (C1qr2-s2). Amikor a C1 komplex 

antitestet köt, konformációs változáson megy keresztül. A C1r aktiválódik, mely 

aktiválja a C1s-t és kialakul a C1-észteráz enzim. Az aktív enzim a következő lépésben 

hasítja a C4-et, a nagyobb fragmentum, a C4b a komplexhez kötődik és 

magnéziumionok jelenlétében a C1s képes a C2-t is hasítani, végül létrejön a klasszikus 

C3-konvertáz a C4bC2a. 

A lektin reakcióút aktiválódása a mannózkötő fehérje (mannose-binding lectin [MBL]) 

működésén alapul. Az MBL szerkezetében és felépítésében nagyon hasonlít a C1q-hoz, 

feji doménjei azonban nem immunkomplexeket, hanem szénhidrátstruktúrákat ismernek 

fel. Az MBL komplexet képez az inaktív szerin proteázokkal (MBL-associated serine 

protease [MASPs]); az aktivációban bizonyítottan a MASP-2-nek van szerepe [94]. A 

lektin út iniciációját egyes baktériumok vagy gombák felszínén lévő mannózt, N-acetil-

glükozamint vagy fukózt tartalmazó poliszacharid mintázatok hozzák létre, melyhez az 

MBL képes kötődni. A kötés hatására a MASP-2 fehérjében konformációs változás jön 
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létre, az MBL-MASP-2 komplex C4-et hasít, majd a klasszikus úthoz hasonlóan 

létrejön a C2 limitált proteolízise, végül kialakul a klasszikus C3-konvertáz. Újabb 

adatok szerint MBL-hez hasonlóan képesek a lektin út aktivációját létrehozni a 

kollektinek családjába tartozó fikolinok is (fikolin-L, fikolin-M, fikolin-H) [95]. 

Az alternatív reakcióút a természetes immunrendszer „idegen felszín” érzékelésére 

szolgáló rendszere, lényege a C3 spontán hidrolízise és aktivációja. A rendszer sajátként 

az sziálsavval borított felszínt érzékeli, mely védettséget jelent az aktivációval szemben. 

Alternatív út iniciátorként nukleofil csoportokat bemutató felszínek (pl. vírusfertőzött 

sejtek, daganatsejtek, Gram-negatív és pozitív baktériumok ill. azok 

sejtfalkomponensei, gombák, liposzómák vagy műanyag felszínek) szerepelnek. A C3 

spontán aktivációja során létrejön a C3b, mely magnéziumionok jelenlétében képes B-

faktort kötni, melyet a keringésben aktív D-faktor így képes elhasítani és Bb keletkezik. 

A komplexhez properdin kötődik, mely stabilizálja azt és létrejön az alternatív C3 

konvertáz C3bBbP. 

Függetlenül attól, hogy az iniciáció mely úton következett be, az aktiváció a C3 

hasítását eredményezi. C3b keletkezik, mely kovalens kötéssel az akceptor felszínhez 

kötődik és a folyamat a továbbiakban felszínhez kötődve zajlik. Az aktiválódott C3 

képes a B-faktor aktiválása által az alternatív úton további C3 molekulákat hasítani, 

mely lehetőséget teremt a reakció felerősödésére (amplifikációs ciklus). A reakciót a C5 

C3b általi limitált proteolízisekor kialakult C5b fragmentum viszi tovább, mely sorban 

megköti a C6, C7 és C8 fehérjéket, végül 10-16 C9 molekulát – kialakul a MAC. A 

MAC kialakulása során a polimerizálódó C5b-9 komplex közepén létrejön egy 70-100Å 

átmérőjű pórus, mely lehetőséget teremt a célsejt lízisére. A komplementrendszer 

aktivációjának folyamatát az 5. ábra foglalja össze. 
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5. ábra: A komplementrendszer aktivációja 
A részletes magyarázatot lásd a szövegben. (Oksjoki, 2007 után módosítva [93]) 
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1. 2. 3. A komplementrendszer szabályozása  

A komplementrendszer túlzott vagy spontán aktivációja szövetkárosításhoz vezethet, 

mely jelentős károkat okozhat a gazdaszervezetnek – ez teremti meg a lehetőséget arra, 

hogy számos betegség patomechanizmusában a rendszer aktív szerepet játszhasson [91, 

92]. A káros aktiváció megakadályozásához szükséges, hogy a komplementrendszer 

precízen és több ponton szabályozzák a komplementregulátor fehérjék. A fehérjék egy 

része folyékony fázisban található, más része pedig sejtmembránhoz kapcsolt molekula. 

A szabályozás egyrészt a C3 konvertázok kialakulásának gátlásán, másrészt a lítikus út 

gátlásán keresztül érvényesül. A szabályozás harmadik módja az aktív anafilatoxinok 

gyors degradációja, melyet a karboxipeptidáz N végez. 

A C1-inhibitor (C1-INH) egy folyékony fázisban levő szerin proteáz inhibitor, mely 

képes mind a klasszikus, mind a lektin út aktivációját gátolni, azáltal, hogy a C1 

komplexhez vagy az MBL-MASP-2 komplexhez kötődik és elhasítja azt. A reakció 

során maga a C1-INH is elhasad és kivonódik a keringésből. Lényeges, hogy a C1-INH 

szubsztrátjai között nem csak komplementfehérjéket, hanem a kallikreint, a véralvadás 

XI és XII faktorát, továbbá a szöveti plazminogén aktivátort és a plazmint is 

megtaláljuk, így a komplement és az egyéb plazma-enzimrendszerek között fontos 

kapcsolódási pontot teremt [96]. Az alternatív C3 konvertáz kialakulásának gátlója az I-

faktor, mely kofaktorok jelenlétében képes a C3b (és C4b) hasítására és inaktiválására. 

Kofaktora az alternatív út esetében a folyékony fázisú H-faktor. Ugyancsak az I-faktor 

kofaktoraként működhet a szintén folyékony fázisban lévő C4b-binding protein 

(C4bBP), mely a klasszikus C3 konvertáz kialakulását gátolja. Az I-faktor 

kofaktoraként működhet továbbá két membránhoz kötött molekula, a membrane 

cofactor protein (MCP) és az I-es típusú komplementreceptor (CR1). A mebránhoz 

kötött decay-accelerating factor (DAF), hasonlóan az I-faktorhoz képes a C3 

konvertázok szétesését fokozni. 

A terminális, vagy lítikus utat is számos komplementregulátor szabályozza. Az S-

protein egy folyékony fázisban lévő molekula, mely a C5b-7 komplexhez kötődik, és 

megakadályozza a C8 és C9 kötődését, ezáltal a MAC kialakulását. A protektin vagy 

CD59 egy sejtmembránhoz kötött fehérje, mely megvédi a saját sejteket a komplement 

mediált lízistől. A CD59 képes C8-hoz kötődni, és így megakadályozni a C9 kötődését a 

membránkárosító komplexbe. 
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1. 2. 4. A komplementrendszer effektor funkciói 

A komplementaktiváció során anafilatoxinok és komplementfragmentumok 

termelődnek, a folyamat végén pedig létrejön a MAC. Mindezen effektor molekulák 

hatására valósul meg a rendszer biológiai hatása: a fertőzésekkel szemben nyújtott 

védelem, az opszonizáció és fagocitózis fokozása, a gyulladásos válasz szabályozása, a 

komplementmediált lízis, az antitestválasz modulálása, az immunkomplexek ill. 

apoptotikus testek eltávolítása és a más plazma-enzimrendszerekkel való kölcsönhatás 

[90-92]. Az aktív hatás nagy része komplementreceptorokon keresztül jön létre, melyek 

biztosítják a fragmentumok eltávolítását is. 

A komplementreceptorok közül az CR1 a C3b, C4b, iC3b és C1q molekulákat ismeri 

fel. Fiziológiás szerepe a fagocitózis elősegítésében, az immunkomplexek 

eltávolításában és az antigénprezentáció folyamatában van. A II-es típusú 

komplementreceptor (CR2) a C3d fragmentumot ismeri fel, legfontosabb szerepe a B-

sejtek aktivációjának és az antitestválasz létrejöttének szabályozása. A III-as típusú 

komplementreceptor (CR3) ligandjai az iC3b, C3b és a C3d. Funkciója egyrészt a 

komplementfragmentumokkal és immunglobulinnal fedett partikulumok 

fagocitózisának elindítása, másrészt a leukocyták endothelsejtekhez való adhéziójának 

fokozása. Hasonló funkciót tölt be a IV-es típusú komplementreceptor (CR4) is, 

melynek fő ligandja az iC3b és a C3b. A komplementaktiváció során létrejövő 

anafilatoxinok receptorait (C3aR, C5aR) makrofágokon, eosinophil, basophil és 

neutrophil granulocytákon és vérlemezkéken találjuk meg, fő funkciójuk ezen sejtek 

toborzása. Az anafilatoxin receptorokat simaizom-, endothel- és epithelsejtek is 

kifejezik, így a hatások az ereken is érvényesülnek és hozzájárulnak a leukocyták 

szövetekbe vándorlásához. 

A fertőzések elleni védelemben a komplement opszonizáló, gyulladáskeltő és direkt 

lítikus hatása vesz részt. A válasz azonnal megindul, nem antigénspecifikus és a fajlagos 

immunitás hiányában is létrejön. Az opszonizáció során egyes 

komplementfragmentumok (C3b, iC3b, C4b) kovalens kötéssel mintegy megjelölik az 

opszonizálandó felszínt, és fokozzák a fagocitasejtek aktivációját. Lényeges, hogy a 

megjelölt felszín nem szükségszerűen patogén eredetű, jelenthet megváltozott saját vagy 

testidegen struktúrákat is. A gyulladáskeltő hatásban az aktiváció során lehasadó 
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anafilatoxinok (C4a, C3a, C5a) játszanak kulcsszerepet: a hízósejtek és a basophil 

granulocyták degranulációján keresztül jelentős hisztamin, prosztaglandin és leukotrién 

felszabaduláshoz vezetnek. Emellett kemotaktikus hatásuk is ismert, valamint szerepet 

játszanak a citokinválasz szabályozásában és az akutfázis-reakció kialakításban 

(elsősorban a C5a). Az anafilatoxinok fokozzák az érfalpermeabilitást és a 

simaizomsejtek proliferációját. A direkt lítikus hatás kialakulására a MAC ad 

lehetőséget: hatására megszűnik a célsejt ozmotikus stabilitása, ez a célsejt líziséhez 

vezet. A MAC komplex lelökődő szolúbilis formája az SC5b-9 kemotaktikus hatású, és 

fokozza a makrofágok működését. 

A komplementrendszer másik fő biológiai hatása, hogy összekapcsolja a természetes és 

szerzett immunválaszt. A B-sejtek felszínén lévő CR2-receptorok C3b, C3d vagy C4b 

hatásra képesek keresztkötést létrehozni a B-sejt antigénreceptorral, ezáltal a B-sejtek 

aktiváltsági állapota jelentősen fokozódik. A CR2 follikuláris dendritikus sejteken is 

kifejeződik, ahol keresztkötés jöhet létre az antigén és a komplement között, amely 

hozzájárul az immunológiai memória fokozásához. A komplementrendszer harmadik 

fontos fiziológiás biológiai funkciója az immunkomplexek és apoptotikus testek 

eltávolítása, mely által gyulladáscsökkentő hatás jön létre. A C3 aktiválódásakor 

jétrejött C3b kovalens kötéssel egyrészt az immunkomplexek méretét limitálja, másrészt 

a C3b-vel jelölt komplexek képesek a vörösvértestekhez kapcsolódni CR1-receptoron 

keresztül, mely elősegíti az immunkomplexek májban ill. lépben való fagocitózisát. Az 

3. Táblázat: A komplementrendszer fő biológiai funkciói (Walport, 2001 után módosítva [91]) 

BIOLÓGIAI AKTIVITÁS EFFEKTOR MOLEKULA 

Fertőzésekkel szembeni védelem  

 Opszonizáció kovalensen kötött C3b, iC3b, C4d  

 Kemotaxis és leukocita aktiváció C5a, C3a, C4a és ezek receptorai 

 Sejtlízis MAC (C5b-9) 

A természetes és szerzett immunválasz összekapcsolása 

 Az antitest válasz erősítése Immunkomplexekhez és antigénekhez kötött C3b és C4d; 
B-sejteken és antigénprezentáló sejteken kifejeződő CR2 

 Az immunológiai memória fokozása Immunkomplexekhez és antigénekhez kötött C3b és C4d; 
follikuláris dendritikus sejteken kifejeződő CR2 

Törmelékek eltávolítása  

 Immunkomplexek eltávolítása C1q; kovalensen kötött C3 és C4 fragmentumok 

 Apoptotikus sejtek eltávolítása C1q; kovalensen kötött C3 és C4 fragmentumok 
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apoptotikus testek CRP kötésen keresztül a klasszikus úton aktiválják a rendszert, 

felszínükön C3b és C4b molekulák jelennek meg, és fokozzák a fagocitózist. A 

komplementrendszer legfontosabb biológiai funkcióit a 3. táblázat foglalja össze. 

Fontos megjegyezni, hogy a komplementrendszer és más plazma-enzimrendszerek 

(véralvadás, fibrinolízis és kinin-kallikrein) között szoros kapcsolat mutatható ki, 

működésük és szabályozásuk egymással szoros kölcsönhatásban van. 

 

1. 2. 5. Komplementgenetika 

A komplementrendszer számos tagjának génje csoportosan helyezkedik el a genomban. 

A 6-os kromoszóma rövid karján helyezkedik el a major histocompatibility complex 

(MHC) centrális régiójában (III. osztály) a C2, C4A, C4B és B-faktor génje. Ezek a 

gének szoros kapcsoltságban vannak az I. és II. osztályú MHC génekkel. A 

komplementregulátor fehérjék egy csoportja (H-faktor, 5 H-faktor szerű molekula, CR1, 

C4bBP, MCP, DAF) a regulators of complement activation (RCA) doménben találhatók 

az 1-es kromoszóma hosszú karján. A MAC génjei (C6, C7 és C9) is egy csoportban 

vannak az 5-ös kromoszómán. A komplementrendszer többi tagját kódoló gének is 

pontosan ismertek és klónozottak. 

A komplementfehérjék veleszületett hiányára, a komplementdeficienciákra jellemző, 

hogy a nem megfelelő mikrobák ellenes védelem miatt pyogen infekciókkal járnak, 

ugyanakkor fokozott egyes autoimmun betegségek, elsősorban az SLE kialakulásának 

kockázata [97]. Leggyakoribb komplementdeficiencia a C2 veleszületett hiánya, mely 

autoszomális recesszív öröklődésmenetet mutat, a null allél becsült gyakorisága 1% 

körül van [98]. A komplementregulátor C1-INH veleszületett hiánya, a herediter 

angioneuroticus edema (HANO) okoz, mely epizodikus angioedemás rohamok 

kialakulásával jellemezhető és nem társul hozzá fokozott infekciós hajlam [99]. A 

betegség tüneteinek hátterében nem a komplement, hanem a kinin-kallikrein kaszkád 

fokozott működése és ezáltal a nagymennyiségű bradykinin felszabadulás áll – ami 

hangsúlyozza a rendszerek kölcsönhatásának kiemelt szerepét. 

A komplementfehérjék génjeire általánosságban jellemző, hogy nagyfokú 

polimorfizmust mutatnak, és a polimorfizmusok jellegzetes betegségasszociációkhoz 

köthetők. Ilyen az MBL2 gén strukturális polimorfizmusa, mely esetén a variáns allél 

hordozói jelentősen alacsonyabb MBL szinttel rendelkeznek a homozigóta hordozókhoz 
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képest [100]. A variáns allélt hordozókban szignifikánsan gyakrabban fordulnak elő 

gyermekkori és felnőttkori infekciók, továbbá emelkedett az SLE, a rheumatoid arthritis 

kialakulásának esélye és súlyosabb a cysticus fibrózis klinikai lefolyása [101-104]. Az 

MBL deficiencia kettősségét az mutatja, hogy a variáns allél hordozása megemeli az 

primer atherosclerosis kialakulásának kockázatát, azonban védő hatású a carotis 

endarterectomia után kialakuló restenosissal szemben [89, 105]. A H-faktor mint 

komplementregulátor fehérje is nagymértékű polimorfizmust mutat, kapcsolatát az age 

related macular degeneration (AMD) illetve az atípikus hemolítikus urémiás szindróma 

patogenezisével nemrég ismerték fel [106-109]. 

 

1. 2. 6. Komplementdiagnosztika 

A komplementrendszer állapotának megítélésére a laboratóriumi diagnosztikában 

alapvetően háromféle megközelítés használatos: az egyes aktivációs utak funkcionális 

jellemzésére szolgáló tesztek alkalmazása, a komplementfehérjék antigenikus 

szérumszintjének meghatározása, és a komplementaktiváció során keletkező aktivációs 

termékek plazmaszintjének detektálása. A komplementdiagnosztikát a 

komplementfehérjék mutációjának analízise (pl. HANO-ban), vagy genetikai 

polimorfizmusainak vizsgálata (MBL2, H-faktor, C3) egészíti ki [110]. A legújabb, 

chipen történő megközelítés az egyes antitestek komplementaktiváló tulajdonságának 

meghatározására szolgáló módszer, melynek klinikai használhatósága ígéretes [111]. 

A komplementdiagnosztikában legrégebben használt hemolítikus tesztek a 

komplementdeficienciák diagnózisában ma is jól használhatók. Lényegük az, hogy 

heterológ, szenzitizált vörösvérsejteket (a rendszer alternatív útjának vizsgálata esetében 

nyúlból származó, a klasszikus útjának vizsgálata esetében ellenanyaggal fedett birka) 

elegyítenek a beteg vizsgálandó savójával, és a vörösvérsejtek lízisét vizsgálják. 

Komplementhiányos savóban vagy erősen aktivált savóban (a komponensek 

konzumpciója miatt) a lízis gyengébb vagy teljesen elmarad. A teljes komplement 

aktivációs utak funkcionális kapacitását jellemzi a szilárd felszínhez kötött aktivátorok 

által, a vizsgálandó mintából kikötődött C5b-9 komplex detektálásán alapuló teszt 

(WIELISA) [112]. Ebben az esetben az adott reakcióút aktiválása specifikusan történik, 

míg a másik két út aktivációja gátolt. A módszer során a keletkező C5b-9 mennyiségét 

enzyme linked immunoabsorbent assay (ELISA) módszerrel határozzák meg, és így 
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következtetnek az adott reakcióút aktiválhatóságra. A HANO diagnózisában 

esszenciális funkcionális teszt a C1-INH enzim aktivitásának meghatározása, melyre 

számos laboratóriumi rendszer ismeretes [99]. 

A komplementfehérjék nagy mennyiségben találhatók meg a keringésben, 

megközelítőleg a globulin frakció 15%-át teszik ki, kimutatásuk radiális 

immundiffúzióval, ELISA módszerrel vagy nefelometriával könnyen lehetséges. 

Meghatározásuk a komplementdeficienciák diagnózisának megállapításához 

elengedhetetlen, továbbá használhatók az SLE aktivitásának megítélésében illetve a 

gyulladásos bélbetegségek vagy a rheumatoid arthritis diagnosztikájában. Azonban 

számos komplementfehérje működik a szervezetben akutfázis-fehérjeként [113], mely 

az eredmények értékelését megnehezíti (az akutfázis-reakció jellegzetességeit a 6. ábra 

mutatja be, az akutfázis-fehérjéket a 4. táblázat foglalja össze). Komplementaktiváció 

során az egyes komplementfehérjék szérumszintjében jelentős csökkenés, konzumpció 

jön létre a limitált proteolízis hatására. Másrészről az akutfázis-reakció hatására a 

májban fokozódik a fehérjék bioszintézise, mely a szérum koncentráció növekedéséhez  

4. Táblázat: Az akutfázis-fehérjék (Gabay, 1999 után módosítva[113]) 

POZITÍV AKUTFÁZIS-
FEHÉRJÉK   NEGATÍV AKUTFÁZIS-

FEHÉRJÉK 

Komplementfehérjék Alvadási fehérjék Antiproteázok Albumin 

 C3  Fibrinogén  α1-Proteáz inhibitor Transzferrin 

 C4  Plazminogén  α1-Antikimotripszin Transthyretin 

 C9  t-PA α2-HS glikoprotein 

 B-faktor  Urokináz 

 Pancreatic secretory 
tripsin inhibitor 

Alfa-fetoprotein 

 C1-INH  Protein S Thyroxin-binding globulin 

 C4bBP  Vitronectin 

 Inter-α-tripszin 
inhibitorok Insulin-like growth factor I 

 MBL  PAI-1  XII-es faktor 

Transzportfehérjék Egyéb fehérjék   

 Ceruloplasmin  CRP  Fibronectin  

 Haptoglobin  Serum amyloid A  Ferritin  

 Hemopexin  α1-savas glikoprotein  Angiotensinogen  

  Secreted PLA2 
 IL-1-receptor 
antagonist  

  LPS-binding protein  G-CSF  
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6. ábra: Az akutfázis-reakció jellegzetességei 
Az akutfázis-reakció a szervezet védekező reakciója, amely lokális szövetkárosító hatására alakul ki, és a 
károsító hatás kiküszöbölésére és a homeosztázis fenntartására irányul. A reakció akut és krónikus 
gyulladás során is megjelenik; a leggyakoribb kiváltó oka az infekció, trauma, sebészeti beavatkozás, 
égési sérülés, szöveti infarktus, autoimmun reakció és malignitás, azonban erős fizikai megterhelés, 
szülés, hőguta, sőt súlyos pszichiátriai megbetegedések során is megjelenik. A gyulladást kiváltó hatás 
eredményeképp a lokális reakció (értágulat, érpermeabilitás-fokozódás, gyulladásos sejtek extravasatiója) 
mellett gyulladásos citokinek által indukált szisztémás tünetek (pl. láz) is jelentkeznek. A makrofágok, 
keratinocyták, fibrocyták, endothel sejtek és T-sejtek által termelt IL-6, IL-1α, IFNγ és TNFα a májban 
bizonyos fehérjék szintézisének fokozásához (pozitív akutfázis-fehérjék), mások termelésének 
csökkenéséhez (negatív akutfázis-fehérjék) vezetnek. A reakció során a komplementrendszer is 
aktiválódik, mely elősegíti a szövettörmelékek eltávolítását, ill. a keletkező anafilatoxinok erős 
kemotaktikus hatást fejtenek ki. Az pozitív akutfázis-fehérjék kinetikája nagymértékben különböző, 
bizonyos fehérjék szintézise (CRP, serum amyloid A) nagyon korán fokozódik, és a kiindulási értékhez 
képest 100-1000-szeres növekedéséhez vezet, míg más fehérjéknél (C3, haptoglobin) a növekedés 
mértéke mérsékeltebb és időben is később jelentkezik. (Gabay, 1999 után módosítva [113])  

vezet. A két folyamat eredője határozza meg az akutfázis-komplementfehérjék 

szérumszintjét, mely a kiváltó tényező nagyságától, az adekvát szabályozástól és a 

noxától eltelt időtől nagymértékben függ; lehet csökkenés vagy növekedés, adott 

esetben a fehérje szintje nem változik. Mindezek alapján a diagnosztikában figyelembe 

kell venni más nem-komplement akutfázis-fehérjék szintjét is, és az aktuális aktiváció 

leírására célszerűbb direkt módszereket alkalmazni. 

A komplementaktiváció kimutatására szolgáló direkt módszerek az egyes aktivációs 

fragmentumok érzékeny módszerekkel (ELISA, RIA) való kimutatásán alapulnak. 

Minthogy az inaktív komplement fehérjéknek csupán kis töredéke aktiválódik, a 

A GYULLADÁSOS STIMULUS ÓTA ELTELT IDŐ (NAP) 
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komplementaktivációs termékek mennyiségét a szintézisráta nem befolyásolja, 

koncentrációjuk az aktiválódás mértékével arányos. Így lehetővé válik egy beteg 

aktuális vérmintájában a komplementaktiváció jelenlétének meghatározása, illetve 

következtetni lehet arra, hogy mely úton következett be az aktiváció. Fontos 

megjegyezni azonban, hogy a komplementaktivációs termékek nagymértékben 

érzékenyek a mintavételre és a minta tárolására – a preanalitikai hibák kiküszöbölése 

elengedhetetlen. Továbbá ismert az, hogy némely fragmentum (mint a C5a) nagyon 

gyorsan lekötődik az afferens receptorokhoz, így azok meghatározása könnyen fals 

eredményhez vezethet. Ezek a nehézségek is hozzájárulnak ahhoz, hogy a 

komplementaktiváció jellemzése jelenleg még nem terjedt el a rutin laboratóriumi 

diagnosztikában. A klinikai kutatásban leggyakrabban használt 

komplementfragmentumokat az 5. táblázat foglalja össze. 

5. Táblázat: A komplementaktiváció jellemzésére a laboratóriumi diagnosztikában használatos 
komplementfragmentumok 

KLASSZIKUS ÚT LEKTIN ÚT ALTERNATÍV ÚT 

C1q,C4, C1rsC1-INH  Ba, Bb  

C4a, C4bc, C4d C3bBbP 

TERMINÁLIS ÚT 

C3a, C3bc, iC3b, C3d 

(C5a) 

SC5b-9 

 



 32

1. 3. AZ ATHEROSCLEROSIS ÉS A KOMPLEMENTRENDSZER KAPCSOLATA 

A komplementrendszer nélkülözhetetlen a szervezet immunhomeosztázisának 

fenntartásához, kóros aktivációja számos kórfolyamat patomechanizmusában játszik 

szerepet [93]. Geertinger és Sorensen már 1973-ban felvetette a komplementrendszer 

szerepét az atherosclerosis patogenezisében [114], majd Hollander és mtsai. 1979-ben 

közölték az első humán vizsgálatot, mely alátámasztotta ezt a feltételezést [115]. Az 

azóta eltelt idő óta számos vizsgálat bizonyította, hogy a komplementrendszer fontos 

szerepet játszik az atherosclerosis folyamatában [93, 116-119]. Ennek legfontosabb 

bizonyítéka az, hogy míg az ép artériákban egyáltalán nem mutatható ki 

komplementaktiváció, addig az atheroscleroticus laesióban egyértelműen jelen van a 

komplementaktiváció, mely a vulnerábilis és rupturált plakkokban még kifejezettebb. 

 

1. 3. 1. Komplementaktiváció az atheroscleroticus plakkban 

Hollander és mtsai. korai vizsgáltukban elsőként mutatták ki azt, hogy az 

atheroscleroticus plakkban C3 van jelen. Azóta számos vizsgálat igazolta, hogy a plakk 

nagy mennyiségben tartalmaz komplementfehérjéket, szabályozó molekulákat és 

komplementreceptorokat, továbbá hogy a C5b-9 depozíció mennyisége jól korrelál a 

laesio súlyosságával [93, 120, 121]. A komplementrendszer aktivációjának 

elindításában feltételezhetően a módosult lipoproteinek és az apoptotikus vagy 

nekrotikus sejtek játszhatnak szerepet, az alternatív ill. a klasszikus reakcióút iniciációja 

révén [118]. Ebben a folyamatban fontos tényező lehet a CRP is, melyről ismert, hogy a 

klasszikus út aktivátora [118]. A lektin út szerepe ebben a folyamatban még nem 

egyértelműen tisztázott [119]. 

A plakkban a komplementrendszer sajátos szabályozását figyelték meg (7. ábra). Az 

atherosclerotikus intima felső, proteglikánokban gazdag rétegében számos klasszikus és 

alternatív komplement komponenst lehetett kimutatni, de a C5b-9 ebben a rétegben 

hiányzott. Ennek feltehető oka az, hogy ebben a rétegben található meg két fontos 

regulátor a C4bBP és a H-faktor, mely a C3 konvertázokat gátolja [122, 123]. Az intima 

mélyebb, mukoelasztikus rétegében található meg a C5b-9, properdinnel kolokalizáltan 

[124]. Ebben a rétegben a regulátorok közül clusterin és S-protein van jelen, mely a 

MAC kialakulását gátolja [93]. Ezáltal a komplementaktiváció az atheroscleroticus 

intimában két rétegben valósul meg: a felső rétegben C3 szintig történik az aktiváció, az 
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iniciációban a klasszikus úton az immunglobulinok és a CRP, míg az alternatív úton az 

e-LDL játszik szerepet. Ezzel ellentétben, a mélyebb rétegben az aktiváció a C5b-9 

szintjéig valósul meg; az alternatív út aktivációját feltehetően a módosult LDL okozza, 

és a clusterin és az S-protein szabályozza. 

A plakkban a folyékony fázisú regulátor fehérjék mellett megtalálhatók a sejtfelszínhez 

kötött komplementszabályzó molekulák is. Az MCP minden magvas sejt felszínén jelen 

van és védi a sejtet a komplementmediált lízis ellen. Az endothelsejtek felszínén 

konstitutív DAF és CD59 expresszió mutatható ki, mely szintén védelmet nyújt a 

keringő C3b molekulákkal szemben [125]. A laesióban lévő makrofágok felszínén  

DAF és CD59, továbbá CR1 mutatható ki [126]. Azonban az atheroscleroticus 

 

 
7. ábra: A komplementaktiváció szabályozása az atheroscleroticus plakkban 
A részletes magyarázatot lásd a szövegben (Oksjoki, 2007 után módosítva [93]) 
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laesio simaizomsejtjeinek csak kis része expresszál CD59-et, és nem található a 

felszínükön DAF vagy CR1 sem [125]. Ezáltal valószínűsíthető, hogy a 

komplementrendszer célpontja a korai laesión belül a simaizomsejt lehet. Ezt támasztja 

alá, hogy a korai laesióban a simaizomsejtek C5b-9-cel kolokalizáltan fordulnak elő, 

mely képes a sejtek proliferációját fokozni és MCP-1 és IL-6 termelést indukálni [93, 

127]. Az előrehaladottabb laesióban a C5b-9 makrofág sejtekkel kolokalizál, mely 

feltehetően az apoptózis vagy sejtnekrózis miatt van [93]. 

A komplementaktiváció tehát fontos része az atherosclerosist jellemző szöveti 

gyulladásnak. Az aktiváció során kialakuló effektor molekulák (anafilatoxinok, 

opszonizáló fragmentumok és a membránkárosító komplex) számos sejtspecifikus 

hatást közvetítenek az atheroscleroticus intimában lévő simaizomsejtekre, monocytákra, 

hízósejtekre és T-sejtekre, továbbá szerepet játszanak a felszíni trombogenitás 

növelésében, a leukocyták bevándorlásában és az apoptózis folyamatának 

elősegítésében (8. ábra). 

 

 

 

 
8. ábra: Komplementaktiváció az atheroscleroticus plakkban 
A részletes magyarázatot lásd a szövegben (Oksjoki, 2007 után módosítva [93]) 
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1. 3. 2. Állatkísérletes bizonyítékok 

A komplementrendszer atherosclerosisban betöltött szerepét állatkísérletes modellben 

elsőként Geertinger és Sorensen mutatta be 1977-ben; koleszterinben gazdag diétán 

tartott C6 deficiens nyulakban kevésbé kiterjedt atherosclerosis volt indukálható a vad 

típusú kontrollokhoz képest. Ezt később egy más munkacsoportnak is sikerült 

reprodukálni [93, 128]. Később igazolták azt, hogy a K-76COONa komplementgátló 

anyag képes gátolni a koleszterin etetéssel indukált atherosclerosist nyulakban [93]. A 

vaccinia virus induced complement control protein pedig szignifikánsan csökkentette a 

laesio méretét koleszterinben gazdag diétán tartott C57B1/6 egerekben [129]. 

Az extrém magas koleszterinszinttel rendelkező knock-out egér modellekben 

ellentmondásos eredmények születtek. Koleszterinben gazdag diétán tartott, 

apolipoprotein E-null (ApoE-/-) egerekben az atherosclerosis kialakulása nem 

különbözött a C5 deficiens és a C5 intakt törzsek között [130]. LDL receptor knock-out 

(LDLR-/-) egerekben a C3 deficiencia hatására az atheroscleroticus laesio mérete 

nagyobbnak bizonyult, és összetételében jelentősen különbözött a C3 intakt kontrollhoz 

képest: sokkal nagyobb mennyiségben tartalmazott lipidet és nagyon kevés kollagént és 

simaizomsejtet lehetett kimutatni [131]. Ez arra utalhat, hogy a laesióban lévő 

simaizomsejtek proliferációjában és érésében fontos szerepet tölt be a C3 [131]. 

Hasonlóan az LDLR-/- modellhez, a C3 deficiens ApoE-/- és LDLR-/- modellben is 

nagyobbnak bizonyult a laesio mérete a kontrollhoz képest [132]. C1q deficiens   

LDLR-/- egérmodellben nagyobb laesiót találtak, mely több simaizomsejtet és 

apoptotikus testet tartalmazott a vad típushoz képest [133]. 

Annak ellenére, hogy az állatkísérletes modellek végeredményei ellentmondásosnak 

tűnhetnek, egyértelműen megmutatják, hogy a komplementrendszer szerepet játszik az 

atherosclerosis kialakulásában. Az ellentmondások hátterében talán a modellek 

különbözősége állhat, melyet a kísérletben használt fajok (nyúl, különböző egér törzsek) 

és az atherosclerosis indukálására használt körülmények közötti különbségek 

jelentenek. Eredőként azt a következtetést sugallják, hogy a plakk kialakulásához intakt 

komplementrendszerre és annak intakt szabályozására van szükség [93, 116-119]. Jól 

ismert tény az, hogy az atherosclerosis állatkísérletes modelljei nagyon messze állnak a 

folyamat tényleges szemléltetésétől, mivel inkább a betegség korai lépéseit és a korai 

laesio kialakulását mutatják és nem alkalmasak a késői laesio, a plakk ruptura és 
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trombózis folyamatának leképezésére. Ez utóbbiak vizsgálata jelenleg humán 

megfigyeléseken alapul. 

 

1. 3. 3. A komplementfehérjék szérumszintje és az atherosclerosis rizikója közötti 

összefüggés 

Muscari és mtsai. megfigyelték, hogy súlyos atherosclerosisban szenvedő betegek 

szérumában emelkedett a C3 és a C4, továbbá az IgA szint egészséges, életkorban 

egyeztetett kontroll egyénekhez képest [134]. Ez a megfigyelés mutatott rá először, 

hogy a komplementfehérjéknek helye lehet az atherosclerosis rizikójának becslésében. 

A munkacsoport későbbi munkájában leírta, hogy a C4 és a C3 szintje valamint a 

szérum triglicerid és összkoleszterin tartalma között szoros korreláció mutatható ki 

egészséges egyénekben [135]. Egy egészséges populáció 4 éves követéses vizsgálata 

során azt találták, hogy a magas C3 szint a többi rizikófaktortól függetlenül több mint 

négyszeres rizikót jelentett az akut miokardiális infarktus (AMI) megjelenése 

tekintetében az egész vizsgált csoportra vonatkoztatva [136]. Az összefüggést 

férfiakban találták erősebbnek, az esélyhányados értéke ebben a csoportban 10,7-nek 

bizonyult [136]. Ebben a prospektív vizsgálatban a C4 szinttel nem találtak hasonló 

összefüggést, annak ellenére, hogy egy kis esetszámú retrospektív eset-kontroll 

vizsgálatban a C4 szint is összefüggést mutatott az AMI-val [137]. 

Nagyszámú populációs vizsgálatban leírták, hogy a C3 koncentráció és a 

testtömegindex (body mass index [BMI]), a szisztolés és diasztolés vérnyomás érték, a 

triglicerid- és a glükózszint között szoros korreláció mutatható ki [138]. A C3 szint 

továbbá jól korrelál az éhomi inzulin szinttel, ezért felvetették, hogy a C3 a fokozott 

inzulinrezisztencia, illetve a metabolikus szindróma markere lehet és ezáltal jelzi a pro-

atherogen hatást [139]. Érdekes azonban, hogy AMI-n átesett betegekben a C3 szint 

nem korrelált a tradicionális rizikófaktorokkal és emelkedettnek bizonyult, annak 

ellenére, hogy az utóbbiak kezelés mellett megfelelő értékeket mutatattak [140]. 

Lényeges, hogy a C3 más akutfázis-fehérjéktől (CRP, fibrinogén) eltérő 

összefüggésprofilt mutat a tradicionális rizikófaktorokkal, melyet az atherosclerosis 

folyamatában betöltött különböző szerepüknek tulajdoníthatunk [141]. Talán ez a 

magyarázata annak, hogy a C3 – a tradicionális rizikófaktorokkal ellentétben – nem 
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korrelál az a. carotisban vagy az a. femoralisban mért intima-media vastagsággal 

(intima media thickness [IMT]) [142]. 

A komplementrendszer fokozott aktivációját írták le vulnerábilis plakkokban [143]. 

Akut coronaria szindrómában pedig emelkedett a keringő anafilatoxinok és a C5b-9 

szintje a stabil angina pectorisban szenvedő betegekhez képest [144, 145]. Ezek mind 

arra utalnak, hogy a késői események létrejöttében fontos szerepe lehet a 

komplementrendszernek. A Muscari vezette munkacsoport eredményei alapján 

felvetődik, hogy a komplementrendszer központi molekulája, a C3 az atherosclerosis 

egyik új rizikófaktora lehet. Szérumszintje számos tradicionális rizikófaktorral és 

gyulladásos markerrel korrelál, azonban azoktól függetlenül, önállóan jelezte előre az 

AMI megjelenését egy random populációban [136]. Más munkacsoport azonban C3-ra 

vonatkozó hasonló adatokat nem közölt, és nagyon kevés tanulmányban vizsgálták a 

komplement- és komplementregulátor fehérjék prognosztikai jelentőségét [144, 146].  

 

1. 3. 4. A komplementrendszer szerepe az ischaemiás/reperfúziós károsodás 

kialakulásában 

Ha egy szövet vérellátása átmenetileg megszűnik (ischaemia), a vérellátás újraindulása 

(reperfúzió) intenzív gyulladásos reakcióval jellemezhető I/R károsodás kialakulásához 

vezet [147]. Ez a mechanizmus lép fel shock, szervátültetés, AMI, stroke, artériás 

érbetegségek, bizonyos infekciók és traumás sérülések során. Az erőteljes gyulladásos 

válasz hatására távoli, az I/R károsodást kiváltó szövettől eltérő szervek is 

károsodhatnak, többszervi elégtelenség jöhet létre, mely a kritikus állapotú betegek fő 

haláloki tényezője ezekben az esetekben [148]. 

Az I/R károsodás aktivált polimorfonukleáris leukocyták jelenlétével, szabadgyökök 

termelésével, citokinek felszabadulásával, eikozanoidok termelésével jellemezhető 

folyamat [147]. Az I/R károsodás elősegíti a neutrophil sejtek attrakcióját, aktivációját, 

adhézióját és a sérülés helyére jutását, számos gyulladásos mediátor termelését, mely 

hozzájárul a lokális és távoli szervkárosodás kialakulásához. Jól ismert tény, hogy a 

komplementrendszer aktivációja is jelentős mértékben segíti ezt a folyamatot  

anafilatoxinok (C3a, C5a) termelésével illetve a MAC által közvetített sejtlízissel.  
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Ismert, hogy egyes komplement komponensek (C5b-9) depozíciója órák alatt jön létre 

az ischaemiás myocardiumban, míg a reperfúziós károsodás során percek alatt alakul ki 

a komplementrendszer aktivációja [149, 150]. A tartós ischaemia tehát lassabb, 

progresszív sejthalálhoz vezet, míg reperfúzió során explozív szövetkárosodást 

figyelhetünk meg. A komplementrendszer túlzott aktivációja direkt sejtkárosító hatást 

gyakorol a szívizomsejtekre, azok nekrózisának és apoptózisának fokozásával [151], 

továbbá növeli egyes adhéziós molekulák és citokinek lokális termelését, melyek 

indirekt módon tovább fokozzák a szöveti károsodást [147]. A C5a kemotaxissal vonzza 

és aktiválja a neutrophil sejteket, továbbá elősegíti a sejtek szabadgyök termelését 

[152]. Állatkísérletes modellek eredményei alapján a komplement anafilatoxinok 

hatására vazoaktív mediátorok (hisztamin, prosztanoidok) szabadulnak fel, melyek 

lokális coronaria vazokonstrikciót indukálnak [153, 154].  

A komplementrendszer aktivációjának mechanizmusa I/R károsodás során még nem 

pontosan ismert [147]. Az adatok ellentmondóak, azonban állatkísérletes adatok alapján 

feltételezhető, hogy a lektin és az alternatív út játszhat fontos szerepet az iniciációban. 

Az I/R károsodás patkány modelljében leírták, hogy a reoxigenizáció MBL dependens 

komplementaktivációhoz vezet az endothelsejteken, továbbá hogy az MBL és a C3 

kolokalizáltan mutatható ki az ischaemiás myocardiumban [155]. A lektin út gátlása egy 

MBL elleni antitesttel csökkentette a myocardialis I/R károsodás nagyságát [156]. Az 

MBL-deficiencia egérmodellben védelmet jelentett a myocardium reperfúziós 

károsodása ellen [157]. Az alternatív út is hozzájárulhat az I/R károsodás 

kialakulásához: D-faktor deficiens egerekben nem jön létre intestinalis I/R károsodás, 

míg D-faktor adása után igen [158]. A klasszikus út szerepe azonban nem valószínű, 

mivel a C1q hiánya nem befolyásolta a myocardium I/R károsodását egerekben [157]. 

Feltehetőleg egyes komplementgátló fehérjék is fontos szerepet játszanak az I/R 

károsodás modulálásában. A CD59 molekula nagy mennyiségben van jelen az 

egészséges myocardiumban. I/R hatására a CD59 expressziója csökken, ezáltal teret 

enged a komplementaktiváció által közvetített sejtkárosodásnak [149, 159, 160]. Ezt a 

feltételezés megerősíti az a megfigyelés, hogy a CD59-deficiens egerekben a vese I/R 

károsodása nagyobb mértékben jön létre a kontrollokhoz képest [161]. 

A komplementaktiváció tehát jelentős szerepet játszik az I/R károsodás kialakulásában, 

mely felveti a komplementgátló terápiák lehetséges új alkalmazási területét [93]. 
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2. CÉLKITŰZÉSEK 

 

1. Van-e összefüggés a súlyos koszorúér-betegség progressziója és a szérum C3 

szint között? 

Az C3 az atherosclerosis egy új rizikófaktora lehet, azonban az erre vonatkozó 

eredmények egy munkacsoporttól származnak. A C3 szint számos tradicionális 

rizikófaktorral mutat szoros korrelációt, így az életkorral, dohányzással, BMI-vel, 

vérnyomás értékkel, a szérum triglicerid-, összkoleszterin- és inzulinszinttel [138, 139]. 

Munkacsoportunk egy korábbi munkájában szintén szoros összefüggést mutatott ki a C3 

szint, a BMI és a lipidparaméterek között [162]. Az emelkedett C3 szint előrejelzi az 

AMI megjelenését [136]. Ez az összefüggés férfiakban erősebbnek bizonyult, és egy 

kezdetben egészséges populáció prospektív vizsgálata során igazolódott. 

Ezek alapján azt akartuk vizsgálni, hogy az emelkedett C3 szint előrejelzi-e az 

atherosclerosis progresszióját CABG műtéten átesett súlyos koszorúér betegekben. 

Vizsgálatunkban különös tekintetet fordítottunk a nők vizsgálatára is, mivel az 

kardiovaszkuláris tanulmányok gyakran csak férfiakra összpontosítanak. 

 

2. Van-e összefüggés a carotis endarterectomia utáni korai restenosis kialakulása 

és a szérum C3 szint, valamint az MBL2 homozigóta vad alléljainak hordozása 

között? 

A CEA műtétet követő első két évben az operált betegek 13%-ban jelenik meg korai 

restenosis [86]. Ezt a folyamatot – a primer atherosclerosissal szemben – elsősorban 

neointimális simaizomsejt proliferáció jellemzi [163], melynek hátterében citokin és 

növekedési faktor túltermelés mutatható ki [88]. Munkacsoportunk korábbi 

tanulmányában kimutatta, hogy az MBL2 homozigóta vad alléljainak hordozói között 

szignifikánsan nagyobb eséllyel alakul ki korai restenosis [89]. Feltételezésünk szerint a 

C3 – más egyéb, nem komplement akutfázis-fehérjékkel szemben – a krónikus 

komplement dependens gyulladás markere lehet. 

Mindezek alapján arra kerestük a választ, hogy van-e összefüggés a CEA utáni korai 

restenosis, a szérum C3 szint és az MBL2 genotípus között. Célkitűzéseink között 

szerepelt a CEA utáni korai restenosis, a C3 és egyéb, nem komplement akutfázis-
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fehérjék (CRP, haptoglobin, α2HS-glikoprotein [α2HSGP]) közötti összefüggés 

vizsgálata is. 

 

3. Van-e összefüggés a carotis endarterectomia utáni korai restenosis kialakulása, 

a szérum C1-INH és MASP-2 szint, valamint az MBL2 homozigóta vad alléljainak 

hordozása között? 

Az MBL2 homozigóta hordozói között nagyobb eséllyel alakul ki korai restenosis CEA-

t követően. Ezekben a betegben az MBL szérumkoncentrációja szignifikánsan 

magasabb az MBL2 variáns alléljainak hordozóihoz képest. Ezek alapján feltehető, hogy 

a komplementrendszer lektin útjának épsége szükséges lehet a restenosis kialakulásához 

[89]. A lektin út aktivációja során a ligandumot kötött MBL-MASP-2 komplex képes 

C4-et hasítani és elindítani a kaszkádot [91]. Az aktiváció egyik legfontosabb 

természetes szolúbilis gátlója a C1-INH. Egy vizsgálat szerint a C1-INH szérumszintje 

instabil angina pectorisban szenvedő betegekben emelkedett tendenciát mutatott stabil 

angina pectorisban szenvedő betegekhez képest [144], azonban egy másik tanulmány 

adatai alapján nem mutatható ki különbség a regulátorfehérje koncentrációjában a 

korábban AMI-n átesett betegek és egészséges kontrollok mintáit összehasonlítva [137]. 

A szérum MASP-2 szint atheroscleroticus érbetegségekkel, illetve azok 

progressziójával való összefüggését mindezidáig még nem vizsgálták. 

Arra kerestük a választ, hogy van-e összefüggés a CEA utáni korai restenosis 

kialakulása és a szérum C1-INH, illetve MASP-2 koncentrációja között. Továbbá 

vizsgálni kívántuk azt, hogy az MBL2 genotípus hogyan befolyásolja ezen feltételezett 

összefüggéseket. 

 

4. Létrejön-e komplementaktiváció carotis endarterectomia után és ez összefügg-e 

az ischaemiás/reperfúziós károsodás idejével? 

Egy szövet vérellátásának átmeneti megszűnése, majd a véráramlás visszatérése 

intenzív gyulladásos választ vált ki, melyet az irodalomban I/R károsodásként ismerünk 

[164]. A gyulladásos reakció létrejöttében a komplementrendszer fontos mediátor 

szerepet tölt be [93, 164]; állatkísérletes modellek eredményei alapján a 

komplementrendszer gátlása hatásosan csökkentheti a vérellátási zavar által okozott 



 41

szöveti károsodást [165, 166]. Azonban nagyon kevés azon közlemények száma, 

melyben humán vizsgálatok eredményei alapján lehetne következtetni az I/R károsodás 

hatására kialakuló in vivo komplementaktiváció létrejöttére [164, 167-170]. CEA műtéti 

eljárása során az artéria leszorításra kerül [79], mely I/R károsodás által kiváltott szöveti 

károsodást okozhat, mely feltételezésünk szerint a komplementrendszer aktivációjához 

vezethet. 

Ezért arra kerestük a választ, hogy létrejön-e komplementaktiváció a CEA során 

kialakuló I/R károsodás hatására, illetve amennyiben létrejön, van-e összefüggés az a. 

carotis leszorítása és a komplementaktiváció mértéke között. Összehasonlításként azt 

vizsgáltuk, hogy létrejön-e komplementaktiváció CAS után – ahol az a. carotis nem 

kerül leszorítás alá. 
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3. MÓDSZEREK 

 

3. 1. VIZSGÁLT BETEGCSOPORTOK ÉS VIZSGÁLATI TERVEK 

 

3. 1. 1. Súlyos koszorúérbetegek prospektív vizsgálata (1. betegcsoport) 

A vizsgálatba 266 (67 [25,1%] nő és 199 [74,9%]férfi, életkor: 41-85 év) súlyos 

koronáriabetegség miatt CABG műtéten átesett beteget vontunk be, melyet a Gottsegen 

György Országos Kardiológiai Intézetben végeztek 1995 és 1996 között. A műtéti 

indikáció minden esetben stabil vagy instabil angina pectoris volt, melyet típusos EKG 

elváltozás kísért. A stenosis mértékét műtét előtt minden esetben koronarográfiával 

állapították meg, továbbá minden betegnél szívultrahang vizsgálatot is végeztek. A 

szérum és plazma minták a műtét után 6 hónappal történt kontrollvizsgálat során 

kerültek levételre, a kontrollvizsgálatok során a betegek egyikénél sem állt fenn akut 

infekció.  

2000 decemberében a betegeknek postai úton kérdőívet küldtünk ki. Az elkövetkező 4 

hónapban 239 (89,8%) beteg küldött vissza teljes mértékben értékelhető kérdőívet, a 

fennmaradó 27 beteg esetében a háziorvosoktól kaptunk értékelhető információt a műtét 

után eltelt 65±5,8 hónapos követési idő alatt bekövetkezett eseményekről. A kérdőívben 

a következő végpontok felderítését tűztük ki célul: halálozás, kardiális esemény miatti 

halálozás, a követési időben bekövetkezett új AMI, CABG műtét, PTCA szükségessége, 

stroke, CEA szükségessége, perifériás éren végzett beavatkozás. 

A súlyos koszorúérbetegek kontrollját 182 (100 [54,9%] nő és 82 [45,1%] férfi, életkor: 

20-79 év) egészséges véradó és önkéntes képezte. A kontroll csoport tagjainál fizikális 

vizsgálat és részletes anamnézis felvétel történt, csak azokat az egyéneket vontuk be a 

vizsgálatba, akiknél nem utalt semmi koronáriabetegség fennállására. A csoportnál 

szérum és plazma mintákat gyűjtöttünk, adataikat írásos beleegyezés után rögzítettük.  

 

3. 1. 2. Carotis endarterectomia utáni prospektív vizsgálat (2. betegcsoport) 

A vizsgálatba 64 (21 [32,8%] nő és 43 [67,2%] férfi, életkor: 43-79 év) súlyos carotis 

érszűkület miatt CEA-n átesett betegek vontunk be. A műtéteket 2000 október és 2003 

március között végezték a Semmelweis Egyetem, Ér- és Szívsebészeti Klinikáján. A 
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vizsgált csoport a korábban munkacsoportunk által publikált 123 CEA-n átesett beteg 

prospektív vizsgálatának egy részét képezte [89, 171], a jelen tanulmányban bevont 

betegek alacsonyabb száma a vérminták elérhetetlensége miatt jött létre. A betegek 

anamnézisének felvételekor rögzítettük a korábbi koszorúér-betegség, stroke, tranziens 

ischaemiás attack (TIA), diabetes mellitus, perifériás érszűkület, hipertónia vagy 

hyperlipidaemia fennállását és a dohányzási szokásokat. A kórházi felvételkor mellkas 

röntgen és vizeletvizsgálat történt, továbbá meghatároztuk a szérum elektrolitok szintjét 

és a vérképet. A vizsgálatból kizártuk azokat a betegeket, akiknek ismert tumoros 

megbetegedése volt, vagy vasculitisben szenvedtek. 

A CEA indikációja megfelelt a Magyarországon is elfogadott American Heart 

Association ajánlásnak [172], a betegek érintett oldali carotis stenosisa 83,8%-nak 

(78,8-90,0%) bizonyult. A CEA-t everziós technikával végezte 6 sebész a fent említett 

intézményben [79], a sebészek között nem volt különbség a posztoperatív kimenetelt 

illetően. Az betegkövetés medián ideje 13,8 (12,3-19,0) hónap volt. A követési idő alatt 

a carotisok keringési viszonyait CDS vizsgálattal ellenőriztük 5,7 (4,6-8,0) héttel, 6,8 

(6,2-7,9) hónappal és 13,8 (12,3-19,0) hónappal a műtét után. A korai restenosis 

definíciójaként az operált a. carotis internán lévő 50%-ot meghaladó szűkületet 

tekintettük, mely 10 beteg esetében (15,6%) alakult ki a követési idő végével, mely az 

irodalmi adatokkal egybevethető [86]. Klinikailag szignifikáns (>70%), újabb 

beavatkozást igénylő restenosis 3 esetben alakult ki (4,7%). A 2. betegcsoportban korai 

restenosist szenvedett és nem szenvedett betegek demográfiai és klinikai adatai a 19. 

táblázat (ld. 63. oldal) foglalja össze. A betegektől a plazmamintákat a műtét előtt, a 

szérum mintákat közvetlenül a műtét előtt, majd a posztoperatív 4. napon, 6. héten és 

14. hónapban vettük le. 

A CEA-n átesett betegek kontrollját 59 (27 [45,8%] nő és 32 [54,2%] férfi, életkor: 32-

61 év) egészséges véradó és önkéntes képezte. A vizsgálatba olyan egyéneket vontunk 

be, akiknél a fizikális vizsgálat és az orvosi dokumentáció alapján a carotis érbetegség 

lehetősége nem merült fel. A 2. betegcsoport és a vizsgálat egészséges kontroll 

csoportjának adatait a 14. táblázat (ld. 57. oldal) szemlélteti. A vizsgálatot a 

Semmelweis Egyetem etikai bizottsága engedélyezte, a vizsgálatban részt vevők írásos 

beleegyezést adtak. 
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3. 1. 3. Carotis endarterectomiát követő prospektív obszervációs vizsgálat (3. 

betegcsoport) 

A vizsgálatba 16 (7 [43,75%] nő és 9 [56,25%] férfi, életkor: 41-84 év) beteget vontunk 

be, akik everziós CEA-n estek át 2007 január és május között a Semmelweis Egyetem, 

Ér- és Szívsebészeti Klinikáján. A vizsgálatba csak olyan betegeket vontunk be, akiknél 

nem szerepelt az orvosi dokumentációban vagy aktuálisan nem állt fenn akut vagy 

krónikus gyulladás, autoimmun megbetegedés, szepszis vagy tumoros megbetegedés. A 

betegek anamnézisének felvételekor rögzítettük a korábbi koszorúér-betegség, stroke, 

tranziens ischaemiás attack (TIA), diabetes mellitus, hipertónia vagy hyperlipidaemia 

fennállását és a dohányzási szokásokat. A CEA indikációja megfelelt az American 

Heart Association ajánlásának [172], a műtétet everziós technikával végezték [79]. A 

műtéti eljárás során az carotis artéria leszorításának idejét rögzítettük. A vizsgálatba 

kontrollként 10 (3 [30,0%] nő és 7 [70,0%] férfi, életkor: 50-75 év) súlyos carotis 

érbeteget vontunk be, akiknél percutan CAS történt a fenti intézményben, ugyanabban a 

periódusban. A CAS indikációja megfelelt az American Heart Association és az 

American Stroke Association közös ajánlásában szereplő irányelveknek [173]. A 

betegektől 6 időpontban történt vérvétel: CEA/CAS előtt (kiindulási minta – KI), 

közvetlenül a beavatkozás után (0h), továbbá 1 (1h), 4 (4h), 8 (8h) és 24 (24h) órával 

azt követően. A vizsgálatot a Semmelweis Egyetem etikai bizottsága engedélyezte, a 

vizsgálatban részt vevők részletes felvilágosítás után írásos beleegyezést adtak. A 3. 

betegcsoport demográfiai és klinikai adatait a 22. táblázat (ld. 67. oldal) mutatja be. 
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3. 2. VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

 

3. 2. 1. Laboratóriumi vizsgálatok 

Komplement- és akutfázis-fehérjék szérumszintjének meghatározása 

A komplement- és akutfázis-fehérjék szérumszintjének meghatározásához natív 

vérmintákat használtunk. A mintákat ülepedés után, a levételtől számított 2 óra múlva 

centrifugáltuk, a szérumot elválasztottuk, aliquotokba osztottuk és -20°C-on tároltuk a 

mérésekig. 

C3, C1-INH, haptoglobin és α2HSGP meghatározása 

A szérum C3, C1-INH, haptoglobin és α2HSGP koncentrációját radiális 

immundiffúzión alapuló módszerrel határoztuk meg [174]. 15 ml 1,5%-os töménységű 

agaróz oldatot (pH 8,6 0,1 M EDTA, veronál pufferben oldva) 56°C-ra melegítettünk, 

majd hozzákevertük az adott fehérje meghatározásához megfelelő mennyiségű 

ellenanyagot (6. táblázat). Az ellenanyagot tartalmazó gélt megfelelően zsírtalanított 

vízszintező asztalon elhelyezett 10x10 cm-es üveglemezre öntöttük, hagytuk 

megdermedni, majd 2,5 mm átmérőjű lyukakat vágtunk bele és a lyukakból a gélt 

eltávolítottuk. A lyukakba 5µl az adott fehérje vizsgálatához megfelelően fiziológiás 

sóoldatban hígított (6. táblázat) szérummintát ill. standardot mértünk be, majd a 

lemezeket vízszintező asztalon, szobahőmérsékleten 24 órán át inkubáltuk. A nem 

precipitálódott fehérjék eltávolítására a lemezeket 3 alkalommal mostuk fiziológiás 

sóoldatban, majd a gélt nedves szűrőpapírral fedtük, és szobahőmérsékleten 

rászárítottuk a lemezre. A precipitációs gyűrűket Amidoblack fehérjefestékkel (2 g 

Amidoblack, 500 ml metilalkohol, 100 ml koncentrált ecetsav, 400 ml desztillált víz) 

festettük, a felesleges festéket festékmentesítő oldattal (500 ml metilalkohol, 100 ml 

koncentrált ecetsav, 400 ml desztillált víz) távolítottuk el, végül a precipitációs gyűrűk 

átmérőjét manuálisan olvastuk le. A vizsgálandó szérumminták koncentrációját a C3, 

haptoglobin és α2HSGP esetében a standardként bemért ismert koncentrációjú 

kontrolloldat (Human Serum Protein Calibrator, DAKO A/S, Glostrup, Dánia) hígítási 

sorából határoztuk meg. A C1-INH meghatározása esetében nem állt rendelkezésre 

ismert koncentrációjú kalibráló oldat, ezért egészséges véradók kevert szérumából 
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készítettük a standard hígítási sort és a fehérje mennyiségét relatív egységben (%) adtuk 

meg, ahol 100%-nak vettük az egészséges véradók kevert szérumában mért értéket.  

6. Táblázat: A C3, C1-INH, haptoglobin és α2HSGP szérumszintjének meghatározásához használt 
ellenanyagok, mintahígítási adatok és normálértékek 

ELLENANYAG FEHÉRJE 

GYÁRTÓ KONC. 

MINTA-
HÍGÍTÁS 

NORMÁL 
KONCENTRÁCIÓ 

C3 Anti-human C3 complement IgG 
fraction (DiaSorin, Stillwater, USA) 

55 µl/15 ml 
agaróz gél 1:16 0,7-1,8 g/L 

C1-INH Goat antisera against human C1-
Inhibitor (Quidel, San Diego, USA) 

120 µl/15 ml 
agaróz gél 1:2 64-166% 

Haptoglobin Anti-human haptoglobin IgG fraction 
(DiaSorin, Stillwater, USA) 

134 µl/15 ml 
agaróz gél 1:4 0,3-2,0 g/L 

α2HSGP Anti-human α2-HS glycoprotein IgG 
fraction (DiaSorin, Stillwater, USA) 

82 µl/15 ml 
agaróz gél 1:4 0,50-0,68 g/L 

 

MASP-2 fehérjeszint meghatározása 

A MASP-2 szérumszintjét kollaborációs partnerünk saját laboratóriumában bevezetett 

ELISA módszerrel határozták meg. A humán MASP-2 rekombináns CCP1-CCP-2-SP 

fragmentjét felismerő polyclonalis ellenanyagot nyulakban termelték. 96 lyukú 

polisztirén mikrotiter lemezeket (Greiner Bio-One) 100 µl 2,5 µg/ml koncentrációjú 100 

µl/lyuk pH 9,6 0,1 M NaHCO3 pufferben oldott fenti antitestekkel fedték 4°C-on egy 

éjszakán keresztül. Háromszori mosás után (PBS, 0,05% Tween 20) 1 órán át 

blokkolták 37°C-on PBS, 1% BSA oldattal. Háromszori mosás után a szérummintákat 

mérték be (1:10 hígítás VBS, 0,05 % Tween 20, 0,1 % zselatin pufferben) és 1 órán át 

inkubálták 37°C-on. Háromszori mosás után digoxigeninnel jelzett, nyúlban termelt 

anti-humán MASP-2 antitestet adtak hozzá (1:500 hígítás, PBS, 0,05% Tween 20, 1 % 

BSA pufferben oldva) és 1 órán át 37°C-on inkubálták. Háromszori mosás után 100 

µl/lyuk kecskében termelt peroxidázzal jelzett anti-nyúl digoxigenin antitestet 

(Boehringer Mannheim) adtak hozzá (1:4000 hígítás, PBS, 0,05% Tween 20, 1 % BSA 

pufferben oldva) és 1 órán át 37°C-on inkubálták. Háromszori mosás után a szubsztrát 

reakció ABTS-sel (Sigma Aldrich) zajlott citrát pufferben H2O2 jelenlétében. Az optikai 

denzitást (OD) 15-30 perc múlva olvasták le 415 nm-en. A MASP-2 koncentrációját 

tisztított, rekombináns humán MASP-2 CCP1-CCP2-SP fragment hígítási sorából 

készített standard görbe alapján számolták ki. 

 



 47

CRP meghatározás 

A CRP szérum koncentrációját partikulumokkal erősített immunturbimetriás eljárással 

Roche Cobas Integra 400 laboratóriumi automata (Roche, Basel, Svájc) segítségével 

határoztuk meg. A nagy érzékenységű módszer detekciós küszöbértéke 0,07 mg/L, a 

variációs koefficiens értéke 2,4% 6,7 mg/L, illetve 3,9% volt 108 mg/L átlagértékeknél. 

 

Komplementaktivációs termékek plazmaszintjének meghatározása 

A komplementaktivációs termékek vizsgálatához EDTA-val alvadásgátolt vérmintákat 

használtunk. A plazmát a mintavételtől számított 1 órán belül centrifugálással 

elválasztottuk, több aliquotba osztottuk és -80°C-on tároltuk a mérésekig.  

C4d, C3a és SC5b-9 meghatározás 

A komplementaktivációs termékek közül a C4d, C3a és SC5b-9 szintjét kereskedelmi 

forgalomban kapható, ELISA módszeren alapuló kittekkel határoztuk meg, pontosan 

betartva a gyártó alkalmazási utasításait (Quidel, San Diego, Kalifornia, Amerikai 

Egyesült Államok). 

C1rs-C1-inhibitor komplex (C1rsC1INH) meghatározás 

A C1rsC1INH szintjét laborunkban bevezetett ELISA módszerrel határoztuk meg. 96 

lyukú polisztirén mikrotiter lemezeket (Nunc Maxisorp F96 439454, ThermoFischer 

Scientific, Rochester, New York, Amerikai Egyesült Államok) nyúlban termelt anti-

humán C1-INH antitesttel (Dako A/S, Glostrup, Dánia) fedtük 0,1 µl/lyuk 

koncentrációban 50 µl/lyuk pH 9,6 50mM Na2Co3/NaHCO3 pufferben 4°C-on 16 órán 

át. Kétszeri mosás után (PBS, 0,1% Tween 20) 1 órán át blokkoltuk szobahőn 

200µl/lyuk PBS, 1% BSA oldattal. Háromszori mosás után a plazmamintákat két 

párhuzamosba mértük be (50 µl minta/lyuk, 1:200 hígítás PBS, 0,1 % Tween 20, 10mM 

EDTA pufferben) és 1 órán át inkubáltuk szobahőn. Háromszori mosás után kecskében 

termelt anti-humán C1s antitestet (ATAB 81925G, Stillwater, Minnesota, Amerikai 

Egyesült Államok) adtunk hozzá 0,1 µl/lyuk koncentrációban 50 µl/lyuk PBS, 0,1% 

Tween 20 pufferben oldva és 1 órán át szobahőn inkubáltuk. Háromszori mosás után 

kecskében termelt peroxidázzal jelzett anti-nyúl IgG-POD F(ab)2 antitestet (Dianova, 

Hamburg, Németország) adtunk hozzá 0,05 µ/lyuk koncentrációban 50 µl/lyuk PBS, 

0,1% Tween 20 pufferben oldva és 30 percen át szobahőn inkubáltuk. Háromszori 
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mosás után a szubsztrát reakció ABTS-sel (Sigma Aldrich) zajlott citrát pufferben H2O2 

jelenlétében. A reakciót 5 perc után 200 µl/lyuk 0,2 M oxálsav pufferrel állítottuk le és 

az OD-t 405 nm-en 492 nm-es háttérszűrő mellett olvastuk le és ugyanazon lemez 

fedetlen részén mért OD-k levonásával korrigáltuk. A C1rsC1INH koncentrációját 

önkényes egységben (arbitary unit – AU/ml) adtuk meg, melyet 20 mg/ml 

koncentrációjú, VBS pufferben oldott hőaggregált IVIG-gel (20 perc aggregálás 63°C-

os vízfürdőben, hűtés, centrifugálás, felülúszó leszívása) aktivált natív 

komplemenszufficiens savó (1:9 arányban, 37°C-on 1 órán keresztül inkubálás) hígítási 

sorából készített standard görbe alapján számoltunk ki. 

 

Genetikai vizsgálatok 

MBL2 genotipizálás 

A genomiális dezoxiribonukleinsavat (DNS) EDTA-val alvadásgátolt, felhasználásig -

20 fokon tárolt vérből kisózással nyertük [175]. A MBL2 gén 1. exonján található 3 

pontmutációt – B allél (kodon 54), C allél (kodon 57), D allél (kodon 52) – és a 

promóter régió (-221) X/Y polimorfizmusát polymerase chain reaction (PCR) alapú 

szekvencia specifikus indítás (sequence specific priming [SSP]) módszerrel határoztuk 

meg, nyolc különálló reakció segítségével [176, 177]. A szükséges primerek 

szekvenciái és a kapott termékek hossza bázispárban megadva, az I. Mellékletben 

feltüntetett táblázatban láthatóak. Belső kontrollként az MBL2 gén 4. exonjának egyik 

szakaszát sokszorosítottuk. A PCR reakció 10µl-es végtérfogatban az alábbi 

körülmények között ment végbe: 0,2mM dNTP, 1x DuplaTaq puffer, 1x Qiagen® Q-

oldat, 2mM DuplaTaq Mg, 0,05 U/µl DuplaTaq polimeráz, kb. 1 ng/µl DNS templát és 

2-2 µM szükség szerinti primer. A termociklus első lépése a 95°C-on 15 percig tartó 

kezdeti denaturáció, ezt 10 ciklus követi, ciklusonként három lépéssel: 20 másodperc (s) 

denaturálás 94°C-on; 30 s anneálás 65°C-on és fél perc extenzió 72°C-on. Ezt egy 25 

ciklusból álló szintén 3 lépéses, hasonló felépítésű szakasz követi: 20 s 94°C-on, fél 

perc 61°C-on és fél perc 72°C-on. A PCR reakció lezárásaként a 72°C-on történő 10 

perces végső extenzió után a mintákat 4°C-ra hűtöttük le. A DNS fragmentek 

analízisekor etidium-bromidos festést követően, 2%-os agaróz gél elektroforézist 

használtunk. A haplotípusok meghatározása az I. Mellékletben bemutatott táblázat 

segítségével történt. Az MBL2 strukturális polimorfizmusa és a carotis endarterectomia 
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utáni restenosis közötti primer összefüggéseket munkacsoportunk korábban publikálta 

[89]. 

C3 fast és slow allotípusok (C3*F/S) meghatározása 

A vizsgálatokat kollaborációs partnerünk laboratóriumában végezték Teisberg eredeti 

elektroforézisen alapuló módszere szerint [178]. A C3*F allélfrekvencia és a súlyos 

koszorúér betegség közötti összefüggéseket munkacsoportunk korábban publikálta 

[179]. 

Lipidparaméterek meghatározása 

A szérum összkoleszterin (total cholesterol [TC]) és triglicerid (TG) szintjét az 1. 

betegcsoportban enzimatikus kolorimetriás eljárással határoztuk meg Enzachol-F illetve 

ENZGlyicide reagenseket alkalmazva (Diachem). A 2. betegcsoportban a TC és TG 

szint meghatározása Roche Cobas Integra 400 klinikai kémiai analizátor segítségével 

történt (Roche, Basel, Svájc).  

 

3. 2. 2. Klinikai vizsgálatok 

Carotis Duplex Scan (CDS) vizsgálat 

A nyaki verőeret ugyanaz a tapasztalt radiológus vizsgálta color duplex ultrahanggal (5 

MHz lineáris fej, ATL Ultramark 9 HDI). Az a. carotis communis, az a. carotis interna, 

és az a. carotis externa mindkét oldalon azonos módon került vizsgálatra. A szűkület 

mértékének megállapításához az adott ér végszisztolés és végdiasztolés csúcsáramlási 

sebességei, valamint az a. carotis interna és az a. carotis communis végszisztolés 

csúcsáramlási sebességeinek hányadosa alapján következtettünk. A stenosis mértékét – 

az irodalomban általánosan elfogadott gyakorlat szerint – 0% és 100% között adtuk 

meg, ahol a 0% az intakt eret, a 100% a teljes elzáródást jelentette. 
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3. 3. STATISZTIKAI ANALÍZIS 

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

San Diego, Kalifornia, Amerikai Egyesült Államok, 3.0 és 4.02 verzió) illetve az SPSS 

for Windows (SPSS Inc, Chicago, Ilinois, Amerikai Egyesült Államok, 10.0, 11.5, 

13.0.1 verziók) 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, kategorikus változói közötti 

összehasonlításhoz a Fisher-féle tesztet használtuk. Csoporton belüli variancia 

analízishez a Friedman-féle tesztet használtuk Dunn-féle post hoc teszttel kiegészítve. 

Interakciók vizsgálatához kétirányú ANOVA tesztet használtunk Bonferroni post hoc 

teszttel kiegészítve. A változók közötti korrelációk vizsgálatára a Spearman-féle 

korrelációs koefficiens értékét határoztuk meg. Bináris adatok kapcsolatának 

vizsgálatára többszörös logisztikus regressziós analízist végeztünk. A legmegfelelőbb 

vágópontok meghatározását receiver operator characteristics (ROC) görbe analízis 

alkalmazásával végeztük. Minden statisztikai 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 

ezt a szövegben feltüntettem. 
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4. EREDMÉNYEK 

Az eredmények a célkitűzésekben megfogalmazott pontoknak megfelelően kerülnek 

részletezésre. 

 

4. 1. A SÚLYOS KOSZORÚÉR BETEGSÉG PROGRESSZIÓJA ÉS A SZÉRUM C3 SZINT 

KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS 

Az eredményeket az 1. betegcsoport vizsgálata során kaptuk. 

 

4. 1. 1. A szérum C3 szint mértékének leírása súlyos koszorúér-betegekben és 

egészséges kontrollokban 

A súlyos koszorúér-betegekben és az egészséges kontrollokban mért szérum C3 szintet 

összehasonlítottuk, az analízist nőkben és férfiakban külön is elvégeztük (7. táblázat). A 

betegekben a C3 koncentrációja szignifikánsan magasabb volt a kontrollokhoz képest. 

Mindkét vizsgálati csoportban azt találtuk, hogy a C3 szintje emelkedettebb volt nőkben 

férfiakhoz hasonlítva. A C3 laboratóriumunkban használatos normálértéke 0,70-1,80 

g/L. A súlyos koszorúér-beteg nőkben szignifikánsan gyakrabban (p=0,0029), 67 közül 

16 esetben (23,88%) találtunk kórosan magas C3 szintet (C3≥1,8 g/L), a súlyos 

koszorúér-beteg 199 férfi körében talált 18 esethez (9,05%) képest. Mindezek 

figyelembevételével a további analíziseket nőkben és férfiakban külön végeztük el. 

 

7. Táblázat: A C3 szintje súlyos koszorúér-betegekben és egészséges kontrollokban, nemek szerint 
felosztva 
 NŐK FÉRFIAK P ÖSSZES ALANY 

Koszorúér-
betegek 

1,48 (1,14-1,79) 
(n=67) 

1,26 (1,08-1,55) 
(n=199) 

0,0043 
1,30 (1,08-1,60) 
(n=266) 

Egészséges 
kontrollok 

1,31 (1,08-1,48) 
(n=100) 

1,09 (0,96-1,38) 
(n=82) 

0,0018 
1,19 (1,01-1,43) 
(n=182) 

P 0,0037 <0,0001  0,0002 
Medián (interkvartilis tartomány) szerint megjelenített adatok, a p-értéket a Mann-Whitney féle U-teszt 
segítségével határoztuk meg. 

 



4. 1. 2. A magas C3 szint és a tradicionális rizikófaktorok közötti összefüggés 

vizsgálata 

A betegcsoportban a medián életkor, BMI, szisztolés és diasztolés vérnyomásérték, 

továbbá a szérum összkoleszterin, triglicerid és CRP szintje szignifikánsan magasabb 

volt mindkét nemben a kontrollcsoporthoz képest (8. táblázat). 

Többszörös logisztikus regressziós modell alkalmazása segítségével azt vizsgáltuk, 

hogy kimutatható-e szignifikáns különbség a C3 szintben a betegek és a kontroll csoport 

között, abban az esetben is, ha az előbb említett rizikófaktorokra egyeztetünk (9. 

táblázat). A súlyos koszorúér-beteg nőkben szignifikánsan nagyobb eséllyel (OR: 12,92, 

95% konfidencia intervallum [CI]: 1,48-112,68, p=0,021) fordult elő kórosan magas C3 

szint a kontrollokhoz képest akkor, ha a modellben CRP, összkoleszterin, triglicerid 

szintre, illetve életkorra, BMI-re, szisztolés és diasztolés vérnyomásértékre 

egyeztettünk. Ezzel ellentétben, férfibetegekben az egyeztetés után a C3 szintben talált 

különbség elvesztette szignifikanciáját. 

 

8. Táblázat: Az atherosclerosis rizikófaktorainak összehasonlítása súlyos koszorúér-betegekben és 
egészséges kontrollokban, nemek szerint felosztva 
 NŐK  FÉRFIAK 

 BETEGEK 
(N=67) 

KONTROLLOK 
(N=100) 

P  BETEGEK 
(N=199) 

KONTROLLOK 
(N=82) 

P 

Életkor 
év 

60,25  
(46,68-64,88) 

46,00  
(37,00-51,00) 

<0,0001  63,75  
(57,94-69,92) 

48,00  
(46,00-56,00) 

<0,0001 

BMI, 
kg/m2 

29,00 
(27,00-30,00) 

24,22  
(22,01-27,53) 

<0,0001  29,00  
(26,00-31,00) 

27,08  
(24,55-29,07) 

  0,0001 

SBP, 
Hgmm 

140,0  
(130,0-160,0) 

128,5  
(118,5-140,5) 

<0,0001  140,0  
(121,0-150,0) 

130,0  
(120,0-140,0) 

  0,0078 

DBP, 
Hgmm 

90,0  
(80,0-91,0) 

77,0  
(69,5-83,0) 

<0,0001  80,0  
(80,0-90,0) 

80,0  
(75,0-84,0) 

  0,0004 

TC, 
mmol/L 

6,50  
(5,50-7,50) 

5,43  
(4,66-6,24) 

<0,0001  6,30  
(5,45-7,35) 

5,60  
(5,09-6,11) 

<0,0001 

TG, 
mmol/L 

2,15  
(1,55-2,90) 

1,18  
(0,83-1,73) 

<0,0001  2,10  
(1,30-2,95) 

1,36  
(0,98-2,40) 

<0,0001 

CRP, 
mg/L 

4,06  
(1,77-9,03) 

2,08  
(0,97-4,79) 

  0,0007  3,90  
(2,03-7,22) 

1,62  
(0,65-3,75) 

<0,0001 

Medián (interkvartilis tartomány) szerint megjelenített adatok, a p-értéket a Mann-Whitney féle U-teszt 
segítségével határoztuk meg. Rövidítések: BMI – testtömegindex; SBP – szisztolés vérnyomás; DBP – 
diasztolés vérnyomás; TC – összkoleszterin; TG – triglicerid; CRP – C-reactive protein. 
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9. Táblázat: A magas C3 szint előfordulási esélyének összehasonlítása a betegek és kontrollok 
között, többszörös logisztikus regressziós modellben az ismert rizikófaktorokra egyeztetve, nemek 
szerint felosztva 

 NŐK  FÉRFIAK 

 OR (95%CI) P  OR (95%CI) P 

C3≥1,8g/L vs. C3<1,8 g/L 12,92 (1,48-112,68) 0,021  1,83 (0,33-10,12) 0,486 

CRP 0,92 (0,82-1,04) 0,200  1,05 (0,97-1,15) 0,238 

Életkor 1,26 (1,14-1,38) 0,000  1,20 (1,13-1,28) 0,000 

BMI 0,96 (0,79-1,16) 0,670  1,23 (1,07-1,42) 0,003 

SBP 0,98 (0,93-1,04) 0,504  0,98 (0,65-1,01) 0,197 

DBP 1,10 (1,00-1,21) 0,039  1,05 (1,00-1,11) 0,071 

TC 1,38 (0,82-2,33) 0,229  1,79 (1,20-2,64) 0,004 

TG 3,38 (1,25-9,16) 0,016  1,07 (0,74-1,54) 0,716 
Rövidítések: CRP – C-reactive protein; BMI – testtömegindex; SBP – szisztolés vérnyomás; DBP – 
diasztolés vérnyomás; TC – összkoleszterin; TG – triglicerid. 
 

4. 1. 3. A szérum C3 szint és a dohányzási szokások közötti összefüggés vizsgálata 

A betegek szérum C3 szintjét a dohányzási szokásaik alapján hasonlítottuk össze. A 

dohányzásról 259 betegnél (97,4%) állt rendelkezésünkre értékelhető adat (64 nőnél és 

195 férfibeteg esetében). Mivel a súlyos koszorúér-beteg nők között nagyon kevés aktív 

dohányzó volt, a dohányzási szokások alapján két kategóriát állítottunk fel: valaha 

dohányzott (jelenleg dohányzik+korábban dohányzott) és soha nem dohányzott 

alcsoportot. Nem találtunk szignifikáns összefüggést a szérum C3 koncentráció és a 

dohányzási szokások között egyik nemben sem (10. táblázat). 

 

10. Táblázat: A dohányzási szokások és a szérum C3 szint közötti összefüggés súlyos koszorúér-
beteg nőkben és férfiakban 
 VALAHA DOHÁNYZOTT 

(DOHÁNYZIK+KORÁBBAN DOHÁNYZOTT) 
SOHA NEM DOHÁNYZOTT P 

A. Nők    
    n (%) 45 (71,31%) 19 (29,69%)  
    C3, g/L 1,33 (1,07-1,80) 1,58 (1,19-1,76) 0,318 
B. Férfiak    
    n (%) 138 (70,77%) 57 (29,23%)  
    C3, g/L 1,27 (1,07-1,53) 1,24 (1,07-1,58) 0,855 
Az adatokat abszolút számérték (%), illetve medián (interkvartilis tartomány) szerint jelenítettük meg, a 
p-értéket a Mann-Whitney féle U-teszt segítségével határoztuk meg. 
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4. 1. 4. A C3 szint és a CRP, életkor, BMI, összkoleszterin és triglicerid közötti 

korreláció leírása nőkben és férfiakban 

A C3, CRP, életkor, BMI, összkoleszterin és triglicerid közötti korrelációt a súlyos 

koszorúér-betegekben és egészséges kontrollokban, nemek szerint lebontva a 11. 

táblázat mutatja be. A szérum C3 és CRP szint minden alcsoportban szignifikáns pozitív 

korrelációt mutatott. Az életkor és a C3 szint között csak az egészséges férfiakban 

találtunk korrelációt. Az egészséges kontrollokban a C3 szint és a BMI között pozitív 

korreláció volt kimutatható, a betegcsoport esetében ez az összefüggés csak férfiakban 

volt jelen. A szérum C3 szint és a lipidparaméterek között a kontroll csoportban erős 

 

11. Táblázat: A C3, CRP, életkor, BMI, összkoleszterin és triglicerid közötti korreláció, nemek 
szerint felosztva 

  CRP ÉLETKOR BMI TC TG 

A. Nők       

C3 Beteg 0,490 (0,000) -0,034 (0,797) 0,122 (0,340) 0,179 (0,151) 0,007 (0,956) 

 Kontroll 0,263 (0,008) 0,005 (0,958) 0,322 (0,002) 0,245 (0,016) 0,403 (0,000) 

CRP Beteg - -0,018 (0,907) 0,362 (0,012) 0,106 (0,467) 0,322 (0,024) 

 Kontroll - 0,235 (0,019) 0,419 (0,000) 0,235 (0,020) 0,418 (0,000) 

Életkor Beteg  - -0,150 (0,261) -0,085 (0,520) -0,125 (0,342) 

 Kontroll  - 0,382 (0,000) 0,350 (0,000) 0,331 (0,001) 

BMI Beteg   - -0,027 (0,834) 0,259 (0,040) 

 Kontroll   - 0,197 (0,063) 0,473 (0,000) 

TC Beteg    - 0,193 (0,120) 

 Kontroll    - 0,582 (0,000) 

B. Férfiak       

C3 Beteg 0,261 (0,001) -0,097 (0,224) 0,189 (0,008) 0,152 (0,032) 0,218 (0,002) 

 Kontroll 0,279 (0,012) -0,288 (0,009) 0,418 (0,000) 0,207 (0,066) 0,237 (0,034) 

CRP Beteg - -0,029 (0,743) 0,196 (0,018) 0,022 (0,790) 0,182 (0,028) 

 Kontroll - 0,274 (0,013) 0,256 (0,024) 0,254 (0,064) 0,334 (0,003) 

Életkor Beteg  - -0,191 (0,011) -0,061 (0,417) -0,125 (0,096) 

 Kontroll  - -0,041 (0,721) 0,324 (0,003) 0,071 (0,529) 

BMI Beteg   - 0,120 (0,095) 0,173 (0,015) 

 Kontroll   - 0,120 (0,298) 0,534 (0,000) 

TC Beteg    - 0,375 (0,000) 

 Kontroll    - 0,376 (0,001) 
Az adatokat a Spearman féle rho (p-érték) szerint jelenítettük meg. Rövidítések: CRP – C-reactive 
protein; BMI – testtömegindex; TC – összkoleszterin; TG – triglicerid. 
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korrelációt találtunk, ezzel szemben a nőbetegekben nem találtunk hasonló 

összefüggést. 

 

4. 1. 5. A magas C3 szint prediktív értékének megállapítása az új kardiovaszkuláris 

események kialakulásának tekintetében 

A követési idő során 57 súlyos koronária-betegnél (18 nőbetegnél és 39 férfibeteg 

esetében) alakult ki az alábbi új kardiovaszkuláris események valamelyike: kardiális 

halálozás, új AMI, stroke, carotis műtét, illetve perifériás érbetegség. A szérum C3 

koncentrációt összehasonlítottuk az új eseményt szenvedett, illetve nem szenvedett 

betegekben (9. ábra).  

A. Nők

Új esemény, van Új esemény, nincs
0

1

2

3

C
3 

g/
L

B. Férfiak

Új esemény, van Új esemény, nincs
0

1

2

3

C
3 

g/
L

 
9. ábra: A C3 szint összehasonlítása új kardiovaszkuláris eseményt szenvedett és nem szenvedett 
súlyos koszorúér-beteg nőkben és férfiakban 
Nőkben szignifikánsan magasabb volt a C3 szintje azokban a betegekben, akiknél az CABG műtét utáni 
követési periódus alatt új kardiovaszkuláris esemény alakult ki (1,70 [1,32-1,95] g/L vs. 1,33 [1,09-1,71] 
g/L, p=0,0364). Férfiakban hasonló összefüggést nem találtunk (1,13 [1,00-1,57] g/L vs. 1,32 [1,09-1,54] 
g/L, p=0,0905). A vízszintes vonalak medián és interkvartilis tartomány értékeket jelölnek, a p-értéket a 
Mann Whitney féle U-teszt segítségével határoztuk meg. 
 
Nőkben a C3 szint magasabb volt azokban, akiknél a követési idő alatt kialakult az új 

események valamelyike. Kórosan magas C3 (≥1,8 g/L) szintet 8 esetben találtunk a 18 

új kardiovaszkuláris eseményt szenvedett nőbetegben, míg az új eseményektől mentes 

49 nőbeteg közül csak 8 esetben. Magas C3 szinttel rendelkező nők esetén 

szignifikánsan nagyobb eséllyel alakult ki új kardiovaszkuláris esemény (OR: 4,1 

[95%CI: 1,23-13,61], p=0,0249). Férfiakban hasonló összefüggést nem találtunk, az új 

eseményt szenvedett 39 betegből két esetben, az új eseménytől mentes 160 betegből 16 

esetben találtunk kórosan magas C3 szintet (p=0,530). 
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Összehasonlítottuk, hogy a többi rizikófaktor közül mutat-e valamelyik összefüggést az 

új események megjelenésével nőkben. Az életkor (p=0,081) és a BMI (p=0,076) 

marginális szignifikancia szinten különbözött a két alcsoportban, azonban a többi 

paraméterrel nem találtunk összefüggést. Ezért többszörös regressziós modellben 

életkorra, BMI-re és a dohányzási szokásokra egyezetve állapítottuk meg a magas C3 

szint prediktív értékét súlyos koszorúér-beteg nőkben az új kardiovaszkuláris 

események megjelenése tekintetében (12. táblázat). Az adjusztált esélyhányados értéke 

4,777-nek bizonyult (95%CI: 1,137-20,070 p=0,033). 

12. Táblázat: A C3 prediktív értéke az új események megjelenése tekintetében súlyos koszorúér-
beteg nőkben életkorra, BMI-re és dohányzási szokásokra egyeztetve 

VÁLTOZÓ B S.E. SZIGNIFIKANCIA OR 95% CI 

C3≥1,8 g/L vs. 
C3<1,8g/L 1,564 0,732 0,033 4,777 1,137-20,070 

Életkor 0,099 0,049 0,045 1,104 1,002-1,216 

BMI 0,148 0,098 0,131 1,160 0,957-1,406 

Dohányzás 0,287 0,602 0,634 1,332 0,409-4,337 

Konstans -12,878 5,333 0,016 0,000  
Az életkor és a BMI folytonos változó, a dohányzás kategorikus változó (valaha dohányzott vs. soha nem 
dohányzott) a modellben. 

4. 1. 6. A szérum C3 szint és a C3 gén polimorfizmusa közötti kapcsolat vizsgálata 

Megvizsgáltuk, hogy a magas C3 szint és a C3 gén polimorfizmusa között van-e 

szignifikáns összefüggés, eredményeink azonban ilyen asszociációt nem igazoltak (13. 

táblázat) 

13. Táblázat: A szérum C3 szint a különböző C3 fenotípusú betegekben, nemek szerint lebontva 

 SS* FS* FF* 

A. Nők    

N 49 16 1 

C3 g/L 1,43 (1,12-1,71) 1,70 (1,15-1,86) 1,48 (1,48-1,48) 

p vs. FS 0,5475 - - 

B. Férfiak    

N 129 57 9 

C3 g/L 1,28 (1,09-1,54) 1,23 (1,08-1,54) 1,26 (0,99-1,93) 

p vs. FF 0,8733 0,6879 - 

p vs. FS 0,4268 - - 
Az adatokat abszolút számérték, illetve medián (interkvartilis tartomány) szerint jelenítettük meg, a p-
értéket a Mann-Whitney féle U-teszt segítségével határoztuk meg. *Az S (slow) és F (fast) a C3 két 
leggyakoribb allélját jelöli. 
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4. 2. A CAROTIS ENDARTERECTOMIA UTÁNI KORAI RESTENOSIS KIALAKULÁSA, A 

SZÉRUM C3 SZINT, VALAMINT AZ MBL2 HOMOZIGÓTA VAD ALLÉLJAINAK 

HORDOZÁSA KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS 

Az eredményeket a 2. betegcsoport vizsgálata során kaptuk.  

4. 2. 1. A műtét előtti szérum C3 és az egyéb nem-komplement akutfázis-fehérjék 

koncentrációjának leírása súlyos carotis érbetegekben és egészséges kontrollokban 

A súlyos carotis érbeteg és az egészséges kontroll csoport demográfiai és klinikai 

adatait a 14. táblázat mutatja be. A vizsgálat populációban meghatároztuk a C3, CRP, 

haptoglobin és α2HSGP szintjét (15. táblázat). A betegek életkora, összkoleszterin és 

triglicerid szintje szignifikánsan eltért a kontrollcsoporttól, ezért amikor az akutfázis-

fehérjék szérumszintjét hasonlítottuk össze a két csoportban, többváltozós modellben 

ezekre a faktorokra egyeztettünk (15. táblázat).  

Nem találtunk szignifikáns különbséget a műtét előtti szérum C3 és α2HSGP szintjében 

súlyos carotis érbetegben egészséges kontrollokhoz viszonyítva (15. táblázat). A CRP 

és haptoglobin szintje szignifikánsan magasabbnak bizonyult, még a többváltozós 

modell eredménye szerint is. Meghatároztuk, hogy van-e összefüggés a műtét előtti 

stenosis mértéke (CDS eredmények alapján) és az akutfázis-fehérjék szintje között, 

azonban nem találtunk szignifikáns korrelációt egy protein esetében sem. 

14. Táblázat: A 2. betegcsoport demográfiai és klinikai paraméterei 

 SÚLYOS CAROTIS 
ÉRBETEGEK 
(N=64) 

EGÉSZSÉGES 
KONTROLLOK 
(N=59) 

P 

Életkor, év 67,5 (58,0-75,8) 46,0 (42,0-50,0) p<0,0001* 

Nő/férfi 43/21 32/27 0,1951† 

Dohányzás, valaha/soha 28/36 18/41 0,1405† 

BMI, kg/m2 25,18 (23,23-27,62) 25,55 (23,78-28,40) 0,7623* 

Összkoleszterin, mmol/L 6,16 (5,56-7,03) 5,39 (4,84-6,09) p<0,0001* 

Triglicerid, mmol/L 1,90 (1,33-2,44) 1,39 (1,02-2,09) 0,0017* 

Diabetes mellitus, igen/nem 14/50 - - 

Hypertónia, igen/nem 56/8 - - 

ISZB, igen/nem 36/28 - - 

Korábbi stroke/TIA, igen/nem 48/16 - - 
Az adatokat abszolút számérték, illetve medián (interkvartilis tartomány) szerint jelenítettük meg, a p-
értéket a *Mann-Whitney féle U-teszt vagy a †Fisher-féle teszt segítségével határoztuk meg. Rövidítések: 
BMI – testtömegindex; ISZB – ischaemiás szívbetegség; TIA – tranziens ischaemiás attack. 



 58

15. Táblázat: A szérum C3 és egyéb nem-komplement akutfázis-fehérjék szintje súlyos carotis 
érbetegekben és egészséges kontrollokban 

 EGYVÁLTOZÓS 
ANALÍZIS* 

 TÖBBVÁLTOZÓS 
ANALÍZIS*,† 

 

BETEGEK 
(N=64) 

KONTROLLOK
(N=59) 

OR (95% CI) P  OR (95% CI) P 

C3, g/L 1,11 
(0,81-1,40) 

1,02 
(0,88-1,23) 

1,40 
(0,23-8,70) 

0,7169  23,67 
(0,90-624,55) 

0,0581 

CRP, mg/L 6,44 
(2,99-13,44) 

1,62 
(0,82-2,73) 

8,74 
(3,57-21,39) 

<0,0001  23,38 
(3,41-160,26) 

0,0013 

Haptoglobin, g/L 2,02 
(1,45-2,92) 

1,26  
(0,77-1,79) 

5,91 
(2,50-14,01) 

0,0001  21,76 
(2,74-173,00) 

0,0036 

α2HSGP, g/L 0,58 
(0,49-0,61) 

0,55  
(0,52-0,62) 

0,63 
(0,19-2,10) 

0,4523  1,81 
(0,17-19,59) 

0,6267 

Az adatokat medián (interkvartilis tartomány) szerint jelenítettük meg. *A magas szintet a laboratóriumi 
normálértékek alapján definiáltuk, amely megfelelt a C3>1,8 g/L, CRP>5 mg/L, haptoglobin>2,0 g/L és 
α2HSGP>0,68 g/L értékeknek. †Életkorra, összkoleszterin és triglicerid szintre adjusztált modell. 
Rövidítések: OR – esélyhányados, 95% CI – 95% konfidencia intervallum; CRP – C-reactive Protein, α2-
HSGP - α2-HS-glikoprotein. 
 

4. 2. 2. A vizsgált akutfázis-fehérjék szintekben a műtét utáni követés során 

bekövetkezett változások leírása  

A C3 és egyéb akutfázis-fehérjék szintjét a kiindulási, műtét előtti mintában, továbbá a 

műtét után 4 nappal, 6 héttel és 14 hónappal levett vérmintákban határoztuk meg (16. 

táblázat). A C3 szintjében a műtét utáni 4. napon nem szignifikáns csökkenést 

észleltünk, majd a követési idő alatt a fehérje szintje emelkedő tendenciát mutatott és 14 

hónappal a műtét után szignifikánsan magasabbnak bizonyult a kiindulási állapothoz 

képest (16. táblázat). 

 

16. Táblázat: A szérum C3 és egyéb nem-komplement akutfázis-fehérjék szintjében bekövetkezett 
változás carotis endarterectomiát követően 

 MŰTÉT ELŐTT 4. NAP 6. HÉT 14. HÓNAP 

C3, g/L 1,11 (0,83-1,40) 1,04 (0,85-1,23) 1,17 (0,91-1,40) 1,40 (1,03-1,83)‡ 

CRP, mg/L 6,36 (2,97-13,50) 17,08 (10,79-30,74)‡ 4,67 (2,34-8,68) 4,00 (1,20-9,50)† 

Haptoglobin, g/L 2,02 (1,47-2,92) 2,43 (1,97-3,26)‡ 1,90 (1,54-2,42) 1,92 (1,49-2,59) 

α2-HSGP, g/L 0,56 (0,49-0,61) 0,47 (0,41-0,54)‡ 0,55 (0,48-0,59) 0,53 (0,49-0,62) 
Az adatokat medián (interkvartilis tartomány) szerint jelenítettük meg. A statisztikai analízist a Friedman-
teszt használatával végeztük, a p-értéket a Dunn-féle post hoc teszt alapján adtuk meg a műtét előtti 
mintához hasonlítva: †p<0.01, ‡p<0.001. Rövidítések: CRP – C-reactive Protein, α2-HSGP - α2-HS-
glikoprotein. 
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A következőkben a betegeket két csoportra osztottuk az MBL2 genotípus szerint. 

Harminchét beteg bizonyult homozigóta vad allél (A) hordozónak (MBL A/A), míg a 

fennmaradó 27 beteg hordozta a variáns allélek (B, C vagy D) valamelyikét (MBL A/0 

vagy 0/0). Az előbbiekben leírt szignifikáns C3 emelkedés CEA után 14 hónappal csak 

az MBL A/A hordozókban volt szignifikáns; hasonló összefüggést az MBL A/0 vagy 

0/0 hordozókban nem tudtunk kimutatni (17. táblázat). Ennek ellenére nem találtunk 

szignifikáns különbséget a C3 szintjében az MBL A/A és az MBL A/0 vagy 0/0 

alcsoportok között, egyik vizsgálati időpontban sem (17. táblázat). 

Az egyéb akutfázis-fehérjék szintjében az akutfázis-reakció jellegzetességének 

megfelelő változásokat észleltünk a műtét utáni 4. napon: a CRP és haptoglobin szintje 

megemelkedett, míg a negatív akutfázis-fehérje, az α2HSGP szintje szignifikánsan 

csökkent (16. táblázat). A követési idő során ezen fehérjék szintje visszatért a kiindulási 

értékre, sőt a CRP esetében a kiindulási érték alá (16. táblázat). Nem találtunk 

összefüggést az MBL2 genotípus és ezen akutfázis-fehérjék szintjében bekövetkezett 

változás között. 

17. Táblázat: A szérum C3 szintjében bekövetkezett változás carotis endarterectomiát követően a 
különböző MBL2 genotípusú betegekben 

 C3, g/L 

 MŰTÉT ELŐTT 4. NAP 6. HÉT 14. HÓNAP 

MBL A/A alcsoport 
(n=37)* 

1,03 (0,76-1,35) 1,04 (0,89-1,19) 1,12 (0,91-1,32) 1,48 (1,03-1,79)‡ 

MBL A/0 vagy 0/0 
alcsoport (n=27)* 

1,19 (0,92-1,59) 1,08 (0,71-1,29) 1,32 (0,85-1,43) 1,26 (1,00-1,83) 

p** 0,1366 0,9675 0,2738 0,8384 
Az adatokat medián (interkvartilis tartomány) szerint jelenítettük meg. A statisztikai analízist a 
*Friedman-teszt használatával végeztük, a p-értéket a Dunn-féle post hoc teszt alapján adtuk meg a műtét 
előtti mintához hasonlítva: †p<0.01, ‡p<0.001. **Az alcsoportok összehasonlításához a Mann Whitney-
féle U-tesztet használtuk. Rövidítés: MBL – mannose binding lectin. 

4. 2. 3. A szérum C3 szint és a műtét utáni korai restenosis megjelenése közötti 

kapcsolat vizsgálata 

A C3 és az egyéb akutfázis-fehérjék szintjét összehasonlítottuk azokban a betegekben 

(n=10), akiknél a követési idő alatt restenosis alakult ki (>50% szűkület az operált 

artérián a CDS eredmények alapján) a korai restenosist nem szenvedett betegekhez 

(n=54) képest (18. táblázat). A 14. hónapban mért C3 szint szignifikánsan magasabb 

volt azokban, akiknél korai restenosis alakult ki (p=0,0175). A többi akutfázis-fehérje 

(CRP, haptoglobin, α2HSGP) szérumszintje nem különbözött a két alcsoportban. 
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18. Táblázat: A 14. hónapban mért akutfázis-fehérje koncentrációk korai restenosist szenvedett és 
nem szenvedett betegekben 
 KORAI RESTENOSIS 14 HÓNAPPAL A MŰTÉT UTÁN 

 IGEN (N=10) NEM (N=54) P† 

C3, g/L 1,79 (1,41-2,17) 1,23 (0,98-1,65) 0,0175 

CRP, mg/L 4,60 (1,20-18,92) 4,00 (1,20-9,30) 0,5103 

Haptoglobin, g/L 2,03 (1,58-2,60) 1,91 (1,46-2,59) 0,6505 

α2-HSGP, g/L 0,52 (0,47-0,64) 0,54 (0,49-0,61) 0,7111 
Az adatokat medián (interkvartilis tartomány) szerint jelenítettük meg. *A korai restenosis definíciójának 
az operált éren CDS-el mért >50% szűkület értékeket vettük. †A statisztikai analízist a Mann-Whitney-
féle U-teszt segítségével végeztük. Rövidítések: CRP – C-reactive Protein, α2-HSGP - α2-HS-
glikoprotein. 
4. 2. 4. A szérum C3 szint és a műtét utáni korai restenosis mértéke közötti korreláció 

vizsgálata az MBL2 genotípus függvényében 

Meghatároztuk a követési idő végén CDS alapján mért szűkület mértéke és a 14. 

hónapban mért akutfázis-fehérje koncentrációk közötti korrelációt. A C3 szintje és a 

restenosis mértéke között szignifikáns pozitív korrelációt találtunk (r=0,3311, p=0,0075; 

10. ábra); míg az CRP, haptoglobin és az α2HSGP szintjével hasonló összefüggést nem 

találtunk. A C3 szint és a restenosis mértéke közötti korrelációt a különböző MBL2 

genotípusú betegekben is meghatároztuk (10. ábra). Az MBL A/A alcsoportban a 

korreláció szignifikáns maradt (r=0,4904, p=0,0021), míg az MBL A/0 vagy 0/0 

alcsoportban nem találtunk összefüggést a C3 szint és a restenosis mértéke között 

(r=0,0569, p=0,7780). 
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10. ábra: A C3 szint és a CDS alapján mért restenosis közötti korreláció a különböző MBL2 
genotípusú betegekben 
Pozitív korrelációt találtunk a C3 szint és a restenosis mértéke között, mely csak Az MBL A/A 
alcsoportban volt szignifikáns. Spearman féle korreláció, rho és p-értéket tüntettük fel. 
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4. 2. 5. A szérum C3 szint és a műtét utáni korai restenosis közötti kapcsolat MBL2 

genotípustól független összefüggésének leírása 

Többszörös logisztikus regressziós analízis segítségével azt vizsgáltuk, hogy a magas 

C3 szint és a restenosis mértéke közötti összefüggés teljes mértékben függ-e az MBL2 

genotípustól. Meghatároztuk, hogy a magas C3 szinttel rendelkező betegekben milyen 

eséllyel van jelen korai restenosis a műtét után 14 hónappal. A magas C3 értéket ROC 

görbe analízis segítségével határoztuk meg, a vágópont C3>1,64 g/L-nek bizonyult, 

mely az egyik legjobb specificitási (0,722) és szenzitivitási (0,600) értékkel rendelkezett 

és megegyezett a felső tercilis értékkel. A magas C3 szint és a restenosis közötti 

összefüggés MBL2 genotípustól, életkortól és nemtől függetlennek bizonyult (OR: 

4,8924, 95%CI: 1,146-21,4739, p=0,0354). 
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4. 3. A CAROTIS ENDARTERECTOMIA UTÁNI KORAI RESTENOSIS KIALAKULÁSA, A 

SZÉRUM C1-INH ÉS MASP-2 SZINT, VALAMINT AZ MBL2 HOMOZIGÓTA VAD 

ALLÉLJAINAK HORDOZÁSA KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS 

Az eredményeket a 2. betegcsoport vizsgálata során kaptuk.  

4. 3. 1. A C1-INH koncentráció változásának leírása a követési idő alatt a különböző 

MBL2 genotípusú betegekben 

A C1-INH szintjét a CEA előtti kiindulási mintákban, továbbá a műtétet követő 4. 

napon, 6. héten és 14. hónapban levett mintákban határoztuk meg (11. ábra). A C1-INH 

szintje szignifikánsan megemelkedett 4 nappal a műtétet követően a kiindulási értékhez 

képest (156,0 [131,0-172,5]% vs. 115,0 [95,0-131,0]%, p<0,01, Dunn-féle post hoc 

teszt Friedman tesztet követően). A műtét utáni 6 héten a C1-INH szintje lecsökkent a 

4. napon mért értékhez képest (p<0,001) és alacsonyabb maradt a 14. hónapban levett 

mintákban is (p<0,001). A betegeket az MBL2 genotípusa szerint a korábban leírtak 

szerint 2 alcsoportba osztottuk (lásd 4. 2. 2. rész). Nem találtunk szignifikáns 

összefüggést az MBL2 genotípus és a C1-INH szintben bekövetkezett változások között. 
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11. ábra: A C1-INH és MASP-2 koncentráció változása a követési idő alatt 
A C1-INH szintje megemelkedett a műtétet követő 4. napon, majd mind a C1-INH, mind a MASP-2 
szintjében szignifikáns csökkenést tapasztaltunk a 6. héten és 14. hónapban a 4. napon mért értékhez 
képest. A vízszintes vonalak medián és interkvartilis tartomány értékeket jelölnek, a p-értéket Friedman-
féle teszt után végzett Dunn-féle post hoc teszt alapján számoltuk: *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001. 
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4. 3. 2. A MASP-2 koncentráció változásának leírása a követési idő alatt a különböző 

MBL2 genotípusú betegekben 

A MASP-2 szérumszintjét is meghatároztuk a mintákban (11. ábra). A műtét utáni 4. 

napon a MASP-2 szintjében emelkedő tendenciát észleltünk, azonban ez nem volt 

szignifikáns. Az összes beteg esetében a MASP-2 szintje lecsökkent a 6. héten (p<0,01) 

és a 14. hónapban (p<0,01) levett mintákban a műtét utáni 4. naphoz képest. Ezt a 

csökkenést csak az MBL A/A alcsoportban mutattuk ki, ahol a MASP-2 szintje a 6. 

héten a kiindulási szinthez képest is szignifikánsan alacsonyabb volt (p<0,01). Az MBL 

A/0 vagy 0/0 alcsoportban a MASP-2 szintje nem változott a követés során. 

 

4. 3. 3. A szérum C1-INH és MASP-2 szint és a műtét utáni korai restenosis 

kialakulása közötti kapcsolat vizsgálata 

Tíz betegben alakult ki 50%-ot meghaladó lumenszűkülettel járó korai restenosis az 

operált artérián a 14 hónapos követési idő végén. A korai restenosist szenvedett és nem 

szenvedett betegek klinikai adatait a 19. táblázat tartalmazza. A kiindulási értékek közül 

az összkoleszterin szint mutatott összefüggést a korai restenosis kialakulásával. 

19. Táblázat: A kiindulási klinikai paraméterek a korai restenosist szenvedett és nem szenvedett 
betegekben 
 KORAI RESTENOSIS 14 HÓNAPPAL A MŰTÉT UTÁN  

 IGEN (N=10) NEM (N=54) P* 

Életkor, év 65,5 (56,0-73,0) 67,5 (58,0-73,0) 0,9410 

Nem, férfi/nő 7/3 (70,0%/30,0%) 36/18 (66,7%/33,3%) 1,0000† 

Dohányzás, valaha/soha 4/6 (40,0%/60,0%) 24/30 (44,4/55,6%) 1,0000† 

Diabetes mellitus, igen/nem 3/7 (30,0%/70,0%) 11/43 (20,4%/79,6%) 0,6775† 

Hipertónia, igen/nem 10/0 (100,0%/0,0%) 46/8 (85,2%/14,8%) 0,3373† 

ISZB, igen/nem 6/4 (60,0%/40,0%) 30/24 (55,6%/44,4%) 1,0000† 

Korábbi TIA/stroke, igen/nem 7/3 (70,0%/30,0%) 41/13 (75,9%/24,1%) 0,7011† 

BMI, kg/m2 25,08 (24,79-28,60) 25,18 (22,84-27,86) 0,4484 

Összkoleszterin, mmol/L 6,94 (6,67-7,84) 6,15 (5,54-6,94) 0,0214 

Triglicerid, mmol/L 1,75 (1,30-2,35) 1,90 (1,33-2,41) 0,7463 

CRP, mg/L 4,60 (1,18-21,56) 6,45 (3,05-13,75) 0,3271 
Az adatokat abszolút számérték, illetve medián (interkvartilis tartomány) szerint jelenítettük meg, a p-
értéket a *Mann-Whitney féle U-teszt vagy a †Fisher-féle teszt segítségével határoztuk meg. Rövidítések: 
BMI – testtömegindex; ISZB – ischaemiás szívbetegség; TIA – tranziens ischaemiás attack; CRP – C-
reactive protein. 
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Összehasonlítottuk, hogy különbözik-e a C1-INH illetve a MASP-2 szintje a korai 

restenosist szenvedett és nem szenvedett betegek között (20. táblázat). Azoknál a 

betegeknél, akiknél korai restenosis alakult ki a C1-INH szintje szignifikánsan 

alacsonyabb volt a műtét utáni 4. napon (p=0,0277) és 6. héten (p=0,0052). A műtét 

előtti kiindulási mintában is hasonló, marginálisan szignifikáns (p=0,0565) tendenciát 

találtunk. A műtét után 14. hónappal levett mintákban a C1-INH szintje nem 

különbözött a két alcsoportban. A MASP-2 szintje és a korai restenosis között nem 

találtunk összefüggést (20. táblázat). 

20. Táblázat: A C1-INH és MASP-2 koncentráció és a korai restenosis közötti összefüggés a 
különböző mintavételi időpontokban 

C1-INH, %    MASP-2, MG/L  MINTA 

RESTENOSIS, 
IGEN*  

RESTENOSIS, 
NEM*  

P†  RESTENOSIS, 
IGEN* 

RESTENOSIS, 
NEM* 

P† 

Kiindulás 102,5  
(87,0-115,0) 

115,0  
(97,0-131,0) 

0,0565  0,37  
(0,18-0,63) 

0,42  
(0,32-0,84) 

0,2754 

4. nap 134,0  
(123,75-153,5) 

158,0  
(135,5-177,0) 

0,0277  0,73 
(0,34-1,05) 

0,55 
(0,37-0,90) 

0,4998 

6. hét 112,5  
(105,75-120,25) 

131,0  
(115,5-144,5) 

0,0052  0,37 
(0,24-0,49) 

0,36 
(0,26-0,65) 

0,6639 

14. hónap 135,5  
(122,0-147,25) 

124,0  
(108,0-146,5) 

0,3999  0,37 
(0,26-0,89) 

0,36 
(0,24-0,55) 

0,9117 

Az adatokat abszolút számérték, illetve medián (interkvartilis tartomány) szerint jelenítettük meg. *A 
korai restenosis definíciójának az operált éren CDS-el mért >50% szűkület értékeket vettük. †A p-értéket 
a Mann Whitney-féle U-teszt segítségével határoztuk meg. Rövidítések: C1-INH – C1-inhibitor; MASP-2 
– mannose binding lectin associated serine protease-2. 

4. 3. 4. A szérum C1-INH szintje és a korai restenosis mértéke közötti korreláció 

leírása 

ROC görbe analízis segítségével meghatároztuk, hogy melyik mintavételi időpontban 

(kiindulás, 4. nap vagy 6. hét műtét után) volt a C1-INH koncentrációnak a legjobb 

prediktív értéke a restenosis kialakulásának tekintetében. A ROC görbe analízis alapján 

a műtét utáni 6. héten meghatározott C1-INH szint görbe alatti területe bizonyult a 

legmagasabbnak (0,7796), a 4 napos (0,7204) és műtét előtti (0,6907) értékekhez 

képest. Ezért a 6. héten mért értékeket használtuk a további analízis során. 

A műtét után 6. héten meghatározott C1-INH szint szoros, negatív korrelációt mutatott a 

restenosis CDS vizsgálat során meghatározott mértékével, a követési idő végén (r=-

0,3415, p=0,0058). A korrelációkat az MBL2 genotípusa szerint képzett alcsoportokban 

is meghatároztuk. A 6. héten mért C1-INH koncentráció csak az MBL A/A 
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alcsoportban korrelált a restenosis mértékével (r=-0,5044, p=0,0015), míg az MBL A/0 

vagy 0/0 hordozókban hasonló összefüggést nem találtunk (r=-0,1418, p=0,4805). 

4. 3. 5. A szérum C1-INH szint prediktív értékének vizsgálata a korai restenosis 

előrejelzésének tekintetében 

Az alacsony C1-INH szint prediktív értékének vizsgálatához a betegeket alacsony, 

illetve magas/normális alcsoportba osztottuk a 6. héten mért értékek alapján. A 

vágópontot ROC görbe analízis segítségével határoztuk meg, a vágópont C1-

INH<115%-nak bizonyult, mely az egyik legjobb specificitási (0,741) és szenzitivitási 

(0,700) értékkel rendelkezett és megegyezett az alsó tercilis értékkel. Azokban a 

betegekben, akiknél a 6. héten a C1-INH szintje alacsonynak bizonyult a CDS alapján 

mért szűkület mértéke progresszíven nőtt a követés során, míg a magas vagy normális 

C1-INH értékkel rendelkező betegekben a növekedés kevésbé volt kifejezett (12. ábra). 

Az alacsony C1-INH szinttel rendelkező alcsoportban a szűkület mértéke már a 7. 

hónapban magasabb volt (p<0,01) és a követési idő végére is magasabb maradt (p<0,05) 

a normális/magas C1-INH szintek rendelkező beteghez képest. Az alacsony C1-INH 

szint és a restenosis mértéke között szignifikáns összefüggést sikerült igazolni 

(p<0,0001 a kétirányú ANOVA alapján). 
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12. ábra: A restenosis mértékének dinamikus változása a 6. héten alacsony, illetve normális/magas 
C1-INH szinttel rendelkező betegekben 
A 6. héten alacsony C1-INH szinttel rendelkező betegekben a restenosis CDS által meghatározott mértéke 
progresszív növekedést mutatott és magasabbnak bizonyult a többi beteghez képest. A vízszintes vonalak 
átlag és 95%-os konfidencia intervallum értékeket jelölnek, a p-értéket kétirányú ANOVA után végzett 
Bonferroni-féle post hoc teszt alapján számoltuk: *p<0,05, **p<0,01. 
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Meghatároztuk az alacsony C1-INH szint prediktív értékét a korai restenosis (>50% 

szűkület a CDS alapján) megjelenése tekintetében többszörös logisztikus regressziós 

modellt alkalmazva (21. táblázat). A regressziós modellben életkorra és nemre 

adjusztáltunk, mivel a 6 héten mért lipid rizikófaktorok illetve CRP értékek nem 

mutattak összefüggést a korai restenosissal. A 6. héten alacsony C1-INH szinttel 

rendelkező betegeknél 6,93-szor (95% CI: 1,55-31,02, p=0,0113) nagyobb eséllyel 

alakult ki korai restenosis a követési idő végére, a normális/magas C1-INH szintű 

betegekhez képest, függetlenül az életkortól és nemtől. Ez az összefüggés csak az MBL 

A/A alcsoportban volt szignifikáns, a korai restenosis kialakulásának esélyhányadosa 

13,97-nak (95% CI: 1,95-100,21, p=0,0087) bizonyult ebben az alcsoportban. Az MBL 

A/0 vagy 0/0 hordozóiban nem találtunk hasonló összefüggést (p=0,3791). 

21. Táblázat: A 6. héten mért C1-INH szint prediktív értéke a korai restenosis kialakulása 
tekintetében, MBL2 genotípustól függően 
 B S.E. P OR (95% CI) 

Összes beteg (n=64)     

C1-INH alacsony vs. normál/magas* 1,9363 0,7646 0,0113 6,9330 (1,5493-31,0248) 

MBL A/A alcsoport (n=37)     

C1-INH alacsony vs. normál/magas* 2,6369 1,0053 0,0087 13,9698 (1,9475-100,2056) 

MBL A/0 vagy 0/0 alcsoport (n=27)     

C1-INH alacsony vs. normál/magas* 1,3996 1,5912 0,3791 4,0535 (0,1792-91,6848) 
*Az alacsony C1-INH értékeket ROC görbe analízis során határoztuk meg és C1-INH<115%-nak vettük. 
Többszörös logisztikus regressziós modell, az életkor folyamatos, a nem kategorikus változó.  Rövidítés: 
C1-INH – C1-inhibitor. 
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4. 4. CAROTIS ENDARTERECTOMIA UTÁNI KOMPLEMENTAKTIVÁCIÓ ÉS ANNAK 

ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ISCHAEMIÁS/REPERFÚZIÓS KÁROSODÁS IDEJÉVEL 

Az eredményeket a 3. betegcsoport vizsgálata során kaptuk.  

4. 4. 1. Carotis endarterectomiát követő komplementaktiváció létrejöttének vizsgálata 

A CEA-n illetve CAS-on átesett súlyos carotis érbetegek sorozatban levett mintáiban 

meghatároztuk a komplementaktivációs termékek (C1rsC1INH, C4d, C3a, SC5b-9) 

plazma koncentrációját. A komplementaktivációs termékek beavatkozás előtti szintjét 

és a két betegcsoport klinikai adatait a 22. táblázat mutatja be. 
22. Táblázat: A komplementaktivációs termékek kiindulási szintje és két betegcsoport klinikai 
adatai  
 CEA CAS P 

N 16 10 - 

Életkor, év 67,5 (53,5-71,5) 64,0 (54,0-69,5) 0,7318 

Nem, férfi (%) 9 (56,3%) 7 (70,0%) 0,6834* 

Carotis stenosis mértéke, % 90,0 (80,0-90,0) 85,0 (77,5-90,0) 0,4977 

Korábbi stroke, n (%) 9 (56,3%) 2 (20,0%) 0,1092* 

ISZB, n (%) 4 (25,0%) 6 (60,0%) 0,1087* 

Hypertónia, n (%) 14 (87,5%) 6 (60,0%) 0,1627* 

Diabetes mellitus, n (%) 9 (56,3%) 4 (40,0%) 0,6882* 

Hyperlipidaemia, n (%) 7 (43,8%) 2 (20,0%) 0,3989* 

CRP, mg/L 12,31 (2,50-20,00) 2,42 (1,49-13,59) 0,2357 

MBL2 genotípus A/A, n (%) 9 (56,3%) 6 (60,0%) 1,0000* 

C1rsC1-INH, AU/mL 68,11 (60,03-91,91) 72,24 (66,76-85,50) 0,4768 

C4d, µg/mL 1,50 (1,06-2,55) 0,59 (0,31-1,37) 0,0165 

C3a, ng/mL 125,3 (50,7-183,0) 76,5 (14,1-295,5) 0,7319 

SC5b-9, ng/mL 197,2 (121,5-258,2) 163,3 (101,8-341,5) 0,8537 
Az adatokat abszolút számérték (százalék), illetve medián (interkvartilis tartomány) szerint jelenítettük 
meg, a p-értéket a Mann-Whitney féle U-teszt vagy a *Fisher-féle teszt segítségével határoztuk meg. 
Rövidítések: CEA – carotis endarterectomia; CAS – carotid artery stenting; ISZB – ischaemiás 
szívbetegség; CRP – C-reactive protein; MBL2 – mannose binding lectin gén. 
A C3a szintje szignifikánsan változott a CEA-n átesett csoportban a vizsgált periódus 

alatt (p<0,0001, Friedman-féle teszt, 23. táblázat), míg a CAS-on átesett kontroll 

csoportban hasonló változást nem találtunk (p=0,1481, 23. táblázat). A CEA-n átesett 

betegekben a műtét után 1 illetve 4 órával a C3a szintje szignifikánsan magasabb volt a 

CAS-on átesett betegekben mért értékekhez képest (13. ábra). Az SC5b-9 szintje 

kismértékben megemelkedett a műtéten átesett betegekben, míg a stentelés után nem 

(23. táblázat).  
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23. Táblázat: A komplementaktivációs termékek plazma szintjének változása a vizsgált 
periódusban  

 BE 0h 1h 4h 8h 24h 

CEA-n átesett betegek       

C1rsC1-INH, AU/mL  
68,11 
61,09-91,80 

77,26 
59,83-84,32 

62,51 
55,19-83,50 

66,57 
58,21-85,99 

63,44 
51,58-74,83 

64,70 
50,36-75,72 

C4d, µg/mL 
1,50 
1,06-2,46 

1,60 
0,64-2,40 

1,45 
0,71-2,16 

1,28 
1,08-1,91 

1,20 
0,69-1,86 

1,81 
0,75-2,61 

C3a, ng/mL  
125,29 
54,74-178,47 

641,21*** 
438,43-1355,03 

563,61* 
294,95-821,10 

453,48* 
245,56-687,02 

256,61 
153,51-482,57 

161,32 
122,61-465,11 

SC5b-9, ng/mL  
197,22 
130,10-247,81 

229,23* 
211,46-266,00 

160,89 
133,73-232,81 

183,96 
105,90-300,59 

168,11 
116,32-222,03 

237,17 
192,75-318,02 

CAS-on átesett betegek       

C1rsC1-INH, AU/mL  
72,24 
67,69-77,88 

69,70 
62,68-72,20 

67,16 
59,36-81,90 

72,05 
64,97-76,88 

68,09 
63,02-73,78 

63,91 
59,04-73,42 

C4d, µg/mL 
0,59 
0,40-0,87 

0,40 
0,11-0,98 

0,56 
0,10-1,32 

0,51 
0,17-1,10 

0,96 
0,38-1,32 

0,50 
0,23-0,95 

C3a, ng/mL  
76,53 
29,10-198,66 

151,17 
67,31-238,49 

92,50 
65,68-112,63 

125,66 
80,11-239,36 

141,53 
48,05-230,95 

266,17 
161,48-312,04 

SC5b-9, ng/mL  
163,32 
107,51-261,37 

166,14 
88,86-331,93 

147,43 
112,87-164,03 

249,01 
204,38-310,62 

273,35 
132,45-311,44 

259,16 
157,60-337,97 

Az adatokat medián (interkvartilis tartomány) szerint jelenítettük meg, a p-értéket Friedman-féle teszt 
után végzett Dunn-féle post hoc teszt alapján számoltuk: *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001. Rövidítések: 
BE – beavatkozás előtt; CEA – carotis endarterectomia; CAS – carotid artery stenting. 
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13. ábra: A carotis endarterectomiát követő komplementaktiváció szemléltetése 
CEA-t követően a C3a szintje szignifikánsan megemelkedett, mely komplementaktiváció jelenlétére utal. 
A vízszintes vonalak átlag és SEM értékeket jelölnek, a p-értéket Mann Whitney-féle U-teszt alapján 
számoltuk: *p<0,05, **p<0,01. BE- beavatkozás előtt. 
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A C1rsC1INH és a C4d szintje sem a CEA-n átesett betegekben, sem a kontroll 

csoportban nem változott a beavatkozást követő 24 órában (23. táblázat). A C4d szintje 

azonban magasabbnak bizonyult a kiindulási mintákban CEA-n átesett betegekben 

CAS-on átesett betegekhez képest (22. táblázat). Ezért megvizsgáltuk és 

megállapítottuk, hogy a magas C4d szint (az egész csoport medián értékét meghaladó 

érték) a korábbi ischaemiás szívbetegség diagnózisával függ össze, míg az életkortól, 

nemtől, carotis szűkület mértékétől, dohányzástól, korábbi stroke, hipertónia, diabetes 

mellitus, hyperlipidaemia jelenlététől és az MBL2 genotípustól független. Többszörös 

logisztikus regressziós modellt alkalmazva megállapítottuk, hogy a C4d szintje nem 

különbözik a két csoportban akkor, ha a korábbi ischaemiás szívbetegség diagnózisára 

adjusztálunk (p=0,118, OR: 0,48, 95% CI: 0,17-1,22). 

 

4. 4. 2. A carotis endarterectomiát követő C3a termelés és az MBL2 genotípus közötti 

kapcsolat vizsgálata 

A betegeket két csoportra osztottuk az MBL2 genotípus szerint: 9 beteg bizonyult 

homozigóta vad allél (A) hordozónak (MBL A/A), míg a fennmaradó 7 beteg hordozta a 

variáns allélek (B, C vagy D) valamelyikét (MBL A/0 vagy 0/0). A C3a termelést 

mindkét alcsoportban kimutattuk, az MBL2 genotípus nem befolyásolta a 

komplementaktiváció létrejöttét (14. ábra). 
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14. ábra: A carotis endarterectomiát követő C3a termelés a különböző MBL2 genotípusú 
betegekben  
A CEA-t követő C3a termelés mind az MBL A/A, mind az MBL A/0 vagy 0/0 alcsoportban létrejött. A 
vízszintes vonalak átlag és SEM értékeket jelölnek, a p-értéket Friedman-féle teszt után végzett Dunn-féle 
post hoc teszt alapján számoltuk: *p<0,05, **p<0,01. BE- beavatkozás előtt. 
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4. 4. 3. A carotis endarterectomiát követő C3a termelés és az ischaemiás/reperfúziós 

károsodás ideje közötti kapcsolat vizsgálata 

CEA alatt a carotis artéria leszorításának idejét rögzítettük, mely az I/R károsodás idejét 

tükrözte. A műtéten átesett betegekben szignifikáns pozitív korrelációt találtunk az I/R 

károsodás ideje és a műtétet követő csúcs C3a koncentráció között (15. ábra). 
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15. ábra: A carotis endarterectomiát követő csúcs C3a koncentráció és az ischaemiás/reperfúziós 
károsodás ideje közötti összefüggés  
A CEA-t követő csúcs C3a termelés és a carotis artéria leszorításának ideje között pozitív korreláció colt 
kimutatható. Az ábrán feltüntetett számok a Spearman-féle rho és p-értéket jelölik. 
 

4. 4. 4. A CRP szintjének korai változásának leírása carotis endarterectomiát illetve 

stentelést követően 

A következőkben meghatároztuk a CRP szintjét a mintákban, hogy a gyulladásos- és 

akut-fázis reakció létrejöttéről kapjunk információt. Mind a CEA-n, mind a CAS-on 

átesett betegcsoportban a CRP szintje szignifikánsan megemelkedett a beavatkozás után 

24 órával a kiindulási értékhez képest (16. ábra). A CRP szintje a CEA-n átesett 

betegekben magasabb volt a CAS-on átesett betegekben mért értékekhez képest 24 

órával a beavatkozás után (41.65 [23.00-53.70] mg/L vs. 13.18 [2.39-31.26] mg/L, 

p=0.0159). 
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16. ábra: A CRP szintjének változása carotis endarterectomiát illetve stentelést követően  
A CRP szintje mindkét betegcsoportban megemelkedett 24 órával a beavatkozást követően. A vízszintes 
vonalak átlag és S.E.M. értékeket jelölnek, a p-értéket Friedman-féle teszt után végzett Dunn-féle post 
hoc teszt alapján számoltuk: *p<0,05, **p<0,01. BE- beavatkozás előtt. 
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5. MEGBESZÉLÉS 

Az eredmények tárgyalása a célkitűzésekben megfogalmazott pontoknak megfelelően 

kerül részletezésre. 

 

5. 1. A MAGAS SZÉRUM C3 SZINT ÖSSZEFÜGG A SÚLYOS KOSZORÚÉR-BETEGSÉG 

PROGRESSZIÓJÁVAL 

Vizsgálatunk megerősítette azt a feltételezést, miszerint a C3 a koszorúér-betegség 

prognosztikai markere lehet. CABG műtéten átesett súlyos koszorúér-beteg nőkben az 

ötéves követési idő alatt több mint négyszeres rizikóemelkedés volt kimutatható új 

kardiovaszkuláris esemény kialakulására vonatkozóan. A megfigyelt rizikóemelkedés a 

többi rizikófaktortól függetlenül állt fenn.  

Megfigyelésünk összhangban van a Muscari és mtsai. által közölt eredményekkel, 

melyek szerint a C3 az ischaemiás események, a koszorúér-betegség és elsősorban az 

AMI fontos prediktorának bizonyult egy olyan populációs vizsgálatban, ahol a 

résztvevőknél a vizsgálatba bekerüléskor nem állt fenn atheroscleroticus érbetegség 

[136]. Jelen eredményeinket ezzel szemben azonban már fennálló, súlyos koszorúér-

beteg csoport követése során mutattuk ki. Eredményeink szerint – összhangban az 

irodalmi adatokkal – súlyos koronária-betegekben a szérum C3 szintje emelkedettebb 

egészséges kontrollokhoz hasonlítva [134, 136]. Jól ismert, hogy a C3 egy pozitív 

akutfázis-fehérje, ezért CABG műtét után közvetlenül szintje várhatóan emelkedik a 

posztoperatív akut-fázis reakció hatására, majd néhány nap alatt normalizálódik [180-

182]. A műtét után közvetlenül végzett mintavétel jelentősen befolyásolhatta volna 

eredményeinket, ezért mintavételeinket jelen vizsgálatban 6 hónappal a műtét után 

végeztük. 

A súlyos koszorúér-betegekben megfigyelhető emelkedett C3 szint magyarázatára jelen 

eredményeink és az irodalmi adatok alapján három lehetséges hipotézist adhatunk. 

Felmerül, hogy a C3 prediktív értékének hátterében a C3 gén allél variációi állnak. 

Munkacsoportunk korábbi munkájában, az irodalmi adatokkal egybehangzóan 

kimutatta, hogy a C3*F allél hordozóinak nagyobb rizikója van az atherosclerosis 

kialakulására [179, 183]. Azonban jelen vizsgálatunkban bemutattuk, hogy a szérum C3 

szint független a C3 gén allotípusaitól, ezért ezt a magyarázatot nem tartjuk 

valószínűnek. 
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Egy másik lehetséges hipotézis a C3, a BMI és a lipid szintek közötti összefüggéssel 

illetve a metabolikus szindrómával magyarázza a C3 rizikófaktor szerepét [138, 139]. A 

C3 szérumszintje jól korrelál a BMI-vel, összkoleszterin és triglicerid szintekkel 

egészséges egyénekben [138, 162], azonban nem mutatható ki ez az összefüggés 

korábban AMI-n átesett betegekben [140]. Jelen vizsgálatunkban az előbbiekkel 

megegyező eredményeket kaptunk: az egészséges kontroll csoportban erős összefüggést 

láttunk a fenti paraméterek között, míg a súlyos koszorúér-beteg csoportban ez az 

összefüggés nem volt kimutatható. Továbbá bemutattuk, hogy az emelkedett C3 szint 

prediktív értéke függetlennek bizonyult az atherosclerosis többi rizikófaktorától. 

Mindezek alapján eredményeink nem támasztják alá a fenti hipotézist, hanem egy 

harmadik lehetséges magyarázatot valószínűsítenek: a C3 az atherosclerosis 

progresszióját specifikus krónikus gyulladásos markerként jelzi, annak egyéb 

rizikófaktortól független prediktora.  

Lényeges eltérés az irodalmi adatokhoz képest az, hogy míg Muscari mtsai. férfiakban 

találtak erőteljesebb összefüggést a magas C3 szint és az AMI megjelenése között, 

addig jelen munkánkban a magas C3 szint nőkben bizonyult prediktív tényezőnek 

[136]. Ennek hátterében az állhatott, hogy jelen vizsgálatban a C3 szintje nőkben 

magasabb volt a férfiakhoz képest. Ehhez hasonló összefüggést korábban a fent említett 

munkacsoport is közölt, melyet az idős nőkben talált magasabb C3 szinttel magyarázott. 

Azonban a C3 szint és a nem közötti összefüggés nem egyértelmű, az irodalomban 

közölt adatok szerint nincs különbség a fehérje szintjében a két nem tagjai között 

gyermekekben, illetve felnőttekben sem [184, 185].  

Jelen vizsgálatunkban sajnos nem állt rendelkezésre adat a betegek hormonális 

státuszáról, azonban mivel a menopauza átlagos ideje 50 év Magyarországon, a 

nőbetegek nagy része (89,6%) feltehetőleg már túl volt a menopauzán. A hormonális 

státusz befolyásolja a C3 szintet: az ösztrogén növeli, míg a progeszteron csökkenti az 

uterus C3 termelését [186]. Yilmazer és mtsai. tanulmányukban kimutatták, hogy a 

hormonpótló kezelés megemeli a C3 koncentrációt posztmenopauzális nőkben [187]. 

Ezeket az adatokat egybevéve menopauza után csökkent C3 szintet várnánk 

nőbetegekben azonban irodalmi adat nem áll rendelkezésre a menopauza utáni C3 szint 

változásáról. Jelen vizsgálatunkban a súlyos koszorúér-beteg nőkben magasabb C3 

koncentrációt mértünk, melyből arra következtethetünk, hogy ebben az esetben nem a 
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hormonális változás, hanem az atherosclerosisra jellemző gyulladás határozza meg a C3 

szintjét.  

Jelen munkánkat követően, cikkünket idézve több vizsgálat is megerősítette a C3 és az 

atherosclerosis közötti összefüggést. Engstrom és mtsai. nagy betegszámú populációs 

vizsgálatban azt találták, hogy a magas C3 szint életkortól független prediktív értékkel 

rendelkezett a coronaria és kardiovaszkuláris események megjelenése tekintetében 18 

éves követési idő során [188]. Vizsgálatukban azonban a C3 nem volt a klasszikus 

rizikófaktoroktól független prediktor. Ajjan és mtsai. angiográfiával igazolt koszorúér-

betegek vizsgálata során igazolták, hogy a magas C3 szint összefügg az érbetegség 

jelenlétével, függetlenül a többi rizikófaktortól [189]. Vizsgálatukban a C3 erősebb 

betegség indikátornak bizonyult a CRP-nél. Brunetti és mtsai. akut coronaria 

szindrómával felvett betegeket vizsgáltak és kimutatták, hogy a C3c és a C4 szintje 

emelkedett az akut fázisban [190]. A C3c szint magasabbnak bizonyult a három ér- és 

LAD-betegekben a többi beteghez képest. Palikhe és mtsai. követéses vizsgálatban 

igazolták, hogy a magas szérum C3/C4 arány független rizikójelzője az akut coronaria 

szindróma utáni új kardiovaszkuláris események megjelenésének [191]. 

Összefoglalásként elmondhatjuk tehát, hogy CABG műtéten átesett súlyos koszorúér-

beteg nőkben a magas C3 előrejelzi az új események megjelenését a többi 

rizikófaktortól függetlenül. A C3 az atherosclerosis speciális gyulladásos markere lehet.  
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5. 2. A MAGAS C3 SZINT ÖSSZEFÜGG A CAROTIS ENDARTERECTOMIA UTÁNI KORAI 

RESTENOSIS KIALAKULÁSÁVAL; AZ ÖSSZEFÜGGÉST RÉSZBEN AZ MBL2 HOMOZIGÓTA 

VAD ALLÉLJAINAK HORDOZÁSA HATÁROZZA MEG 

Vizsgálatunkban igazoltuk, hogy a C3 szintjében bekövetkezett változás és a CEA-t 

követő korai restenosis között összefüggés van. Igazoltuk azt, hogy a C3 koncentrációja 

megemelkedik a műtét után 1 évvel, és értéke jól korrelál a restenosis mértékével. 

Bemutattuk, hogy ez az összefüggés részben függ az MBL2 genotípusától; csak a 

homozigóta vad alléhordozókban volt kimutatható. Azonban többszörös regressziós 

analízis segítségével bemutattuk, hogy a magas C3 szint és a korai restenosis közötti 

összefüggés részben független az MBL2 genotípustól. 

Nem találtunk összefüggést a nem-komplement akutfázis-fehérjék és a CEA-t követő 

restenosis között. A műtétet követően akutfázis-reakciót észleltünk a betegekben: a 

pozitív akutfázis-fehérjék (CRP és haptoglobin) szintje emelkedett, míg a negatív 

akutfázis-fehérje, az α2HSGP koncentrációja csökkent. Ezzel szemben a C3 szint nem 

változott röviddel a műtét után, melynek lehetséges magyarázata az lehet, hogy az 

akutfázis-reakció eredményeként fokozódó C3 termelést elfedte a komplementaktiváció 

miatti komplement-konzumpció jelensége [113]. (A CEA-t követő 

komplementaktiváció bizonyítékát a 4. 4. és 5. 4. részekben mutatom be). A követési 

idő végére a nem-komplement vizsgált akutfázis-fehérjék szintje normalizálódott, 

koncentrációjuk nem mutatott összefüggést a korai restenosissal és az MBL2 

genotípussal. A C3 szint és a korai restenosis közötti összefüggést tehát nem 

magyarázhatja önmagában az, hogy a C3 akutfázis-fehérje és így az összefüggés az 

akutfázis-fehérjékre általánosságban jellemző lenne. Eredményeinkből arra 

következtethetünk, hogy a C3 termelésének szabályozása valószínűleg eltér a nem-

komplement akutfázis-fehérjéktől. 

A magas C3 szint és a restenosis közötti kapcsolatról két egymást nem kizáró hipotézis 

adhat magyarázatot. Felmerül, hogy a C3 direkt módon szerepet játszik a restenosis 

folyamatára jellegzetes simaizomsejt proliferációban. A keringésben lévő C3 nagy 

részét a máj termeli, azonban számos extrahepatikus sejt, így makrofágok és 

simaizomsejtek is képesek lokális C3 termelésre [192, 193]. Lin és mtsai. spontán 

hipertenzív patkányok aortájából származó simaizomsejt kultúrán microarray módszer 

felhasználásával kimutatták, hogy a sejtek a vizsgált 1322 patkány gén közül csak a C3 
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mRNS-t expresszálják, a kontrollként használt normotenzív Wistar-Kyoto patkányokkal 

szemben [194]. Korábbi munkánk alapján a myointimális proliferáció kifejezettebb az 

intakt lektin úttal rendelkező betegekben [89], ahol a nagyobb számban megjelenő 

simaizomsejtek fokozott C3 termelésbe kezdhetnek. Ez magyarázná jelen 

vizsgálatunkban az MBL2 genotípussal való összefüggést. 

Azonban ismert az is, hogy a lokális C3 termelés csak kis részét teszi ki a keringő C3 

mennyiségnek, a májban történik a komplementfehérjék termelésének döntő hányada. 

Továbbá vizsgálatunkban kimutattuk, hogy a C3 és restenosis közötti kapcsolat csak 

részben függ az MBL2 genotípusától. Így eredményeink értelmezésére egy átfogóbb, 

komplex magyarázatot tartunk valószínűbbnek. Ismert, hogy az IL-6 autokrin módon 

fokozza a simaizomsejtek proliferációját [195-197], másrészt a komplement fehérjék 

termelésének szabályozásában is fontos szerepet tölt be [198, 199]. Az IL-6 igen kis 

mennyisége (ami nem képes CRP termelést indukálni) fokozza a májsejtek C3 

termelését [198]. A fokozott C3 termelés visszahat a folyamatra, mivel képes a 

simaizomsejtek proliferációját elősegíteni azáltal, hogy a nyugvó kontraktilis fenotípust 

szintetizáló fenotípussá kapcsolja át [194]. Ezzel a feltételezéssel összhangban van az a 

korábbi megfigyelés, miszerint C3 deficiens egerekben az atheroma kevesebb 

simaizom- és több habos sejtet tartalmaz a vad típussal szemben [131]. 
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5. 3. AZ ALACSONY SZÉRUM C1-INH SZINT ELŐREJELZI A CAROTIS 

ENDARTERECTOMIA UTÁNI KORAI RESTENOSIS MEGJELENÉSÉT AZ MBL2 

HOMOZIGÓTA VAD ALLÉLJAINAK HORDOZÓI KÖZÖTT 

Vizsgálatunkban elsőként igazoltuk azt, hogy az alacsony C1-INH szint előrejelzi a 

korai restenosis megjelenését CEA után, az MBL2 genotípustól függően. Bemutattuk, 

hogy a műtét után 6. héten mért alacsony C1-INH szinttel rendelkező betegeknek 

majdnem 7-szer nagyobb az esélye a restenosis kialakulására életkortól és nemtől 

függetlenül. Az MBL2 A/A hordozókban a rizikó majdnem 14-szer magasabbnak 

bizonyult. Az alacsony C1-INH szint és a restenosis mértéke közötti összefüggés már a 

műtétet követően 7 hónappal szignifikáns volt. A szérum MASP-2 koncentráció nem 

függött össze a restenosis megjelenésével és mértékével.  

A C1-INH szintje a műtét utáni 4. napon megemelkedett, amely megerősíti az előbbi 

eredményeinket (lásd 4. 2. rész), miszerint kifejezett akutfázis-reakció követi a carotis 

műtétet. 6. héttel a műtét után, az akutfázis-válasz lezajlásával a C1-INH koncentráció 

visszatért a kiindulási értékre. A C3 szinttel kapott eredményekhez hasonlóan a követés 

során a C1-INH szintje emelkedő trendet mutatott azokban a betegekben, akiknél 

restenosis alakult ki. Ez a megerősíti az előbbi feltételezést, miszerint a komplement és 

nem-komplement akutfázis-fehérjék termelésének szabályozása eltérően valósul meg: a 

restenosist szenvedett betegekben a komplementfehérjék szintje fel-regulált. 

A korai restenosist szenvedett betegekben a C1-INH szintje már a műtétet megelőzően 

is marginális szignifikanciával alacsonyabbnak bizonyult a többi beteghez képest. A 

követés során a C1-INH ezekben a betegekben alacsonyabbnak bizonyult, továbbá az 

alacsony C1-INH szint előrejelezte a korai restenosis megjelenését. Mindezek arra 

utalnak, hogy a csökkent C1-INH szint nem képes megfelelően kontrollálni a 

komplementaktivációt a restenosist szenvedett betegekben. Ezen feltételezésünket 

támasztja alá az a megfigyelés, hogy az alacsony C1-INH szint csak az intakt lektin 

úttal rendelkező MBL2 A/A hordozók esetében rendelkezett szignifikáns prediktív 

értékkel. Ezen eredmények korábbi munkánkkal egyetértésben azt valószínűsíti, hogy a 

restenosis kialakulásához intakt lektin útra és megfelelő C1-INH általi szabályozásra 

van szükség (17. ábra). Azonban nem zárható ki az sem, hogy a C1-INH más 

plazmaenzim rendszerekre (véralvadás, fibrinolízis és kinin-kallikrein kaszkád) 

gyakorolt elégtelen szabályozó hatása is hozzájárul a folyamat kialakulásához. 
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Everziós CEA során átlagosan 20 percig tartó szöveti hypoxia jön létre az artéria 

leszorítása miatt, amely komplementaktivációhoz vezethet, továbbá létrejön egy új, 

neointimális felszín, mivel az atherosclerotikus plakk és az intima eltávolításra került. 

Feltételezésünk szerint a keringő MBL a neointimális intermedier filamentumokhoz 

vagy endothel sejtekhez kötődik és ezáltal aktiválja a komplementrendszer lektin útját 

[155]. Másrészről az alacsony C1-INH szint, mely az alacsony hepatikus vagy lokális 

termelés következtében alakul ki, nem képes megfelelően kontrollálni a 

komplementaktiválódást. Ez neointimális simaizomsejtek és makrofágok aktivációjához 

és proliferációhoz vezethet, amely fokozza bizonyos növekedési faktorok és citokinek 

termelését, mely végül myointimalis hyerplasia létrejöttéhez konvergál [88, 194]. 

Korábbi vizsgálatok igazolták, hogy az intravénás C1-INH terápia hatékonyan 

csökkentheti a miokardium károsodását akut miokardiális infarktusban [200, 201]. 

Állatkísérletes modellben bizonyították, hogy a C1-INH protektív hatást gyakorol az 

atherosclerosis kialakulásával szemben [202]. Ezért jelen adataink alapján felmerül, 

hogy a C1-INH pótlása védő tényező lehet a CEA utáni restenosis kialakulásával 

szemben.  
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I/R károsodás C1-INH szint
változásaNeointima

fokozott
C' aktiváció C1-INH szintMBL szint
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17. ábra: A C1-INH és az MBL2 genotípus szerepe a restenosis kialakulásában 
Intakt lektin úttal rendelkező betegekben az MBL képes a neointimális intermedier filamentumokhoz 
vagy endothel sejtekhez kötődni és ezáltal aktiválni a komplementrendszert (C’), amit az alacsony C1-
INH szint nem tart kellő kontroll alatt. Ez simaizomsejt hyperproliferációhoz és következményesen 
restenosis kialakulásához vezethet.   
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5. 4. CAROTIS ENDARTERECTOMIA UTÁN LÉTREJÖN KOMPLEMENTAKTIVÁCIÓ, 

MELYNEK MÉRTÉKÉT AZ ISCHAEMIÁS/REPERFÚZIÓS KÁROSODÁS IDEJE HATÁROZ MEG 

Vizsgálatunkban elsőként igazoltuk azt, hogy CEA-t követően komplementaktiváció jön 

létre, melynek mértéke összefügg a carotis artéria leszorításának idejével. A műtétet 

követően közvetlenül a plazma C3a szintje jelentősen, míg a SC5b-9 koncentráció 

kisebb mértékben megemelkedett. A C3a szintje műtétet követően 1 illetve 4 órával is 

emelkedettebbnek bizonyult mind a kiindulási értékhez, mind a CAS-on átesett 

kontrollok mintáiban mért értékekhez képest. A CEA-t követő csúcs C3a koncentráció 

jól korrelált a carotis artéria leszorításának idejével, mely az I/R károsodás idejét 

tükrözi. Ezzel ellentétben CAS-on átesett betegekben – ahol nem jön létre jelentős I/R 

károsodás – nem jön létre komplementaktiváció. 

Az I/R károsodást intenzív gyulladásos válasz jellemzi, mely a vérellátás átmeneti 

megszűnése és a szöveti perfúzió újraindulása vált ki [148, 164]. Állatkísérletes adatok 

alapján az I/R károsodás pathomechanizmusában jelentős szerepet játszik a 

komplementrendszer aktivációja és a C3a, C4a, C5a és MAC kialakulása [93, 147, 164, 

203]. Az irodalomban két tanulmány foglalkozott a komplementaktiváció vizsgálatával 

humán érsebészeti műtéteket követően, jelen eredményeink mindkettővel összhangban 

vannak [168, 169]. Groeneveld és mtsai. 19 elektív hasi aorta műtéten átesett beteget 

vizsgáltak, ahol az aorta leszorítás alá került és 6 leszorítás nélküli perifériás érműtéten 

átesett beteggel hasonlítottak össze [169]. Az aorta műtétek után szignifikáns C3a 

emelkedés jött létre, míg a kontroll betegekben nem. A C3a szintjének növekedése jól 

korrelált az elasztáz-α1-antitripszin szinttel, mely a neutrophil aktiváció markere. Fiane 

és mtsai. tanulmányukban komplementaktivációs termékeket mutattak ki 19 

thoracoabdominalis aorta aneurizma rekonstrukción (aorta leszorítással), 5 

laparotomiából végzett hasi aorta aneurizma rekonstrukción és 6 aorta descendens 

endovascularis stent implantáción átesett betegben (ahol nem jött létre I/R károsodás) 

[168]. Az első csoportban létrejött komplementaktiváció, melyre a C3bc és SC5b-9 

szintjének emelkedése utalt, míg az utóbbi két csoportban nem. 

Jelen vizsgálatunkban bemutattuk, hogy CEA-t követően sem a C4d, sem a C1rsC1INH 

nem változott a vizsgált periódusban, mely arra utal, hogy a klasszikus út iniciációja 

nem játszhat kulcsszerepet a komplementaktiváció elindításában. A lektin út szerepe 

sem valószínű az iniciációban, mivel bemutattuk, hogy a C3a termelése független az 
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MBL2 genotípusától. Ezen eredmények részben ellentmondanak a Fiane és mtsai. által 

közölt korábbi adatokkal: thoracoabdominalis aorta aneurizma rekonstrukción átesett 

betegekben a C1rsC1INH, C4bc és C3bBbP szintje is megemelkedett a műtétet 

követően, míg 1 teljes MBL2 deficiens betegben nem jött létre komplementaktiváció 

[168]. Ebből arra következtettek, hogy a lektin út aktivációja tehető felelőssé a 

komplementaktiváció létrejöttéért, melyhez az alternatív út amplifikációja is hozzájárul. 

Ezzel szemben jelen eredményeink azt valószínűsítik, hogy nem a klasszikus vagy a 

lektin, hanem az alternatív út aktivációja játszik fontos szerepet a CEA-t követő 

komplementaktiváció létrejöttében. Ezt a feltételezést támasztja alá az a megfigyelés, 

hogy a D-faktor deficiens egerekben nem jön létre intestinalis I/R károsodás, míg D-

faktor adása után igen [158]. Azonban az is lehetséges, hogy a C1rsC1INH és C4d 

termelése nem olyan nagy mértékű, hogy szisztémás keringésben jelentős változást 

okozzon, és csupán az alternatív amplifikáció eredményeképp megnövekedett C3a 

szintet voltunk képesek kimutatni.  

CEA-t követően akut-fázis reakció jön létre (lásd 4. 2. rész), mely a CRP 

szérumszintjének emelkedéséhez vezet. Mivel a CRP képes a komplementrendszert a 

klasszikus úton aktiválni, állatkísérletes adatok alapján felmerült, hogy a CRP 

kiválthatja és felerősítheti az I/R károsodás utáni komplementaktivációt [204]. Jelen 

vizsgálatunkban bemutattuk, hogy a CRP szintje 24 órával a műtét után emelkedik meg, 

míg a komplementaktiváció azonnal létrejön CEA után. Mivel a komplementaktiváció 

időben jóval megelőzi a CRP szint emelkedését, nem valószínűsíthető, hogy a CRP 

lehet felelős annak kiváltásáért. Másrészt a CRP szint emelkedése CAS-on átesett 

betegekben is kimutatható volt, míg a komplementaktiváció létrejötte nem. 
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6. KÖVETKEZTETÉSEK 

 

A dolgozat fő megállapításai a következők: 

 

1) A magas C3 szint az atherosclerosis egyéb rizikófaktoraitól függetlenül 

előrejelzi a súlyos koszorúér-betegség progresszióját coronaria-bypass 

műtéten átesett nőbetegekben. A C3 az atherosclerosis progressziójának 

egyik specifikus gyulladásos markere. 

Súlyos koszorúér-betegekben a szérum C3 koncentrációja emelkedettebb 

egészséges kontrollokhoz viszonyítva, függetlenül az életkortól, nemtől, BMI, 

szisztolés és diasztolés vérnyomás értékektől, illetve az összkoleszterin, 

triglicerid és CRP szinttől. A magas C3 szintet nem magyarázza a C3*F allél 

hordozása. Nincs összefüggés a dohányzási szokások és a C3 szintje között. 

Súlyos koszorúér-beteg nőkben C3 szintje nem korrelál az életkorral, BMI-vel, 

összkoleszterin és triglicerid koncentrációval. Nőbetegekben a magas C3 szint 

(C3≥1,8 g/L) előrejelzi az új kardiovaszkuláris események megjelenését CABG 

műtét után, az esélyhányados értéke 4,1 (95%-os konfidencia intervallum: 1,23-

13,61, p=0,0249). Az életkorra, BMI-re és dohányzásra adjusztált esélyhányados 

értéke 4,8 (95%-os konfidencia intervallum: 1,137-20,070, p=0,033).  

 

2) A magas C3 szint összefügg a korai restenosis jelenlétével everziós carotis 

endarterectomia után; az összefüggés részben MBL2 genotípus dependens. 

A komplementrendszer, illetve a C3 direkt szerepet játszhat a restenosis 

patomechanizmusában. A C3 koncentráció rendszeres ellenőrzése 

klinikailag hasznos lehet carotis endarterectomiát követően. 

Carotis endarterectomia után 4 nappal a C3 szintje – a többi nem-komplement 

akutfázis-fehérjétől eltérően – nem növekedett, mely feltehetőleg komplement 

konzumpció következménye. A műtétet követő 14. hónapban a C3 szint 

szignifikánsan magasabb a kiindulási értékhez képest; az emelkedés azonban 

csak az MBL A/A hordozókban szignifikáns. A korai restenosist szenvedett 

betegekben a C3 szintje emelkedett a többi beteghez képest. A műtét után 14 

hónappal mért C3 szint és a restenosis mértéke között pozitív korreláció áll fenn, 
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az összefüggés csak az MBL A/A hordozókban szignifikáns. Logisztikus 

regressziós analízis segítségével igazoltuk, hogy a C3 szint és a restenosis 

mértéke közötti összefüggés csak részben MBL2 genotípus dependens. Nincs 

összefüggés az általunk vizsgált nem-komplement akutfázis-fehérjék (CRP, 

haptoglobin, α2HS-glikoprotein) és a carotis endarterectomia utáni korai 

restenosis kialakulása között.  

 

3) Az alacsony C1-inhibitor szint előrejelzi a korai restenosis kialakulását 

everziós carotis endarterectomia után. A C1-inhibitor prediktív értéke csak 

MBL2 homozigóta vad hordozói között szignifikáns. A szérum MASP-2 

koncentrációja nem függ össze a korai restenosis kialakulásával carotis 

endarterectomia után. Carotis endarterectomiát követően indokolt lehet a 

C1-inhibitor szintjét és az MBL2 genotípusát meghatározni a progresszió 

felmérésére a követési idő során. 

Carotis endarterectomiát követően a C1-inhibitor szintje szignifikánsan 

megemelkedik a műtét utáni 4. napon, majd normalizálódik 6 héttel a műtétet 

követően, függetlenül az MBL2 genotípustól. Azoknál a betegeknél, akiknél 

korai restenosis alakult ki, a C1-inhibitor szintje szignifikánsan alacsonyabb a 

műtét után 4 nappal és 6 héttel a többi beteghez képest. Carotis endarterectomiát 

követően 6 héttel a C1-inhibitor koncentrációja negatívan korrelál a követési idő 

végén meghatározott restenosis mértékével, ez az összefüggés csak az MBL A/A 

hordozókban szignifikáns. Az alacsony C1-inhibitor szinttel rendelkező 

betegekben a restenosis mértéke már a követési idő 7. hónapjában magasabb a 

többi beteghez képest; az alacsony C1-inhibitor szint és a restenosis mértéke 

közötti összefüggés szignifikáns. A 6. héten mért alacsony C1-inhibitor szint 

(C1-inhibitor<115%) előrejelzi a korai restenosis megjelenését carotis 

endarterectomia után, az életkorra és nemre adjusztált esélyhányados értéke 6,9 

(95%-os konfidencia intervallum: 1,55-31,02), p=0,0113). Az összefüggés csak 

az MBL A/A hordozókban szignifikáns, ebben az alcsoportban az adjusztált 

esélyhányados értéke 13,97 (95%-os konfidencia intervallum: 1,95-100,21 

p=0,0087). Nincs összefüggés a MASP-2 szintje és a carotis endarterectomia 

utáni korai restenosis kialakulása között, a fehérje koncentrációja emelkedő 
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tendenciát mutat műtét után 4 nappal és lecsökken ehhez képest a műtét utáni 6. 

héten.  

 

4) Everziós carotis endarterectomiát követő 24 órán belül korai 

komplementaktiváció jön létre, melyben hangsúlyos szerepet játszik az 

alternatív út aktiválódása. A komplementaktiváció mértéke függ az 

ischaemiás/reperfúziós károsodás idejétől. A jelenség klinikai, a betegség 

progressziójában betöltött jelentőségének megállapításához további 

vizsgálatok szükségesek. 

Carotis endarterectomiát követően a C3a szintje szignifikánsan megemelkedik 

közvetlenül a műtét után és 4 órán keresztül magasabb marad mind a kiindulási 

értékhez, mind a carotis stentelésen átesett betegekben mért értékekhez képest. 

A C5b-9 szintje carotis endarterectomián átesett betegekben megemelkedik 

közvetlenül a műtét után a kiindulási értékekhez képest. A C1rsC1INH és a C4d 

szintje nem változik a műtétet követő 24 órán belül. A C3a emelkedésének 

létrejötte nem függ az MBL2 genotípusától. A műtét után mért csúcs C3a 

koncentráció és az ischaemiás/reperfúziós károsodás ideje között szignifikáns 

pozitív korreláció áll fenn. A CRP szintje carotis endarterectomiát és stentelést 

követően is megemelkedik 24 órával a beavatkozás után. Carotis stentelésen 

átesett betegekben nem változik a C1rsC1INH, C4d, C3a és C5b-9 szintje a 

beavatkozást követő első 24 órában. 
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 

Az atherosclerosis krónikus gyulladással járó, etiológiáját tekintve multifaktoriális 

jellegű megbetegedés, kialakulásában genetikai prediszpozíció mellett környezeti 

tényezők károsító hatása játszik kulcsszerepet. A komplementrendszer a veleszületett, 

humorális immunválasz, mely kiemelt szerepet játszik a mikrobák elleni védelemben, az 

immunkomplexek eltávolításában, a gyulladásos reakció modulálásában, továbbá a 

veleszületett és szerzett immunválasz közötti kapcsolat megteremtésében. Az 

irodalomból ismert, hogy a komplementrendszer aktívan részt vesz az atherosclerosis 

patogenezisében és az ischaemiás/reperfúziós (I/R) károsodás mediálásában. 

Munkánk célja az volt, hogy megvizsgáljuk egyes komplementfehérjék (C3) és 

szabályozó molekulák (C1-inhibitor) lehetséges szerepét az atheroscleroticus 

érbetegségek prognózisának megbecslésében. Ezért két különböző prospektív 

vizsgálatban, coronaria-bypass műtéten, illetve carotis endarterectomián (CEA) átesett 

betegekben vizsgáltuk az új kardiovaszkuláris események, az utóbbi esetben pedig a 

korai restenosis megjelenése és a komplementfehérjék szérumszintje közötti 

összefüggéseket. Munkánk további célja volt, hogy vizsgáljuk a komplementaktiváció 

létrejöttét CEA után és annak összefüggését az I/R károsodás mértékével. 

Igazoltuk, hogy az emelkedett C3 szint majdnem 4-szeres rizikóemelkedéshez vezet az 

új események megjelenése tekintetében súlyos koszorúérbeteg nőkben. CEA-n átesett 

betegekben összefüggést mutattunk ki a magas C3 szint és a korai restenosis jelenléte 

között, mely részben a mannose-binding lectin gén (MBL2) genotípusának függvénye. 

Elsőként igazoltuk, hogy az alacsony C1-inhibitor szint előrejelzi a korai restenosis 

megjelenését CEA után, az MBL2 homozigóta vad alléljainak hordozóiban és összefügg 

a restenosis mértékével. Kimutattuk, hogy CEA-t követően korai komplementaktiváció 

jön létre, melynek mértéke korrelál az I/R károsodás mértékével. 

Vizsgálataink alapján elmondhatjuk, hogy a C3 az atherosclerosis progressziójának 

specifikus gyulladásos markere lehet súlyos koszorúér-betegekben és hozzájárul a korai 

restenosis kialakulásához CEA-n átesett betegekben. A komplementrendszer fontos 

szerepet játszik a CEA-t követő restenosis létrejöttében; a rendszer elégtelen 

szabályozása felgyorsíthatja a folyamatot. Eredményeink szerint CEA után indokolt 

lehet a C1-inhibitor koncentrációjának, illetve az MBL2 genotípusának meghatározása a 

betegek követése során.  
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7. 2. SUMMARY 

 

Atherosclerosis is a chronic inflammatory disease with multiplex etiology: genetic 

predisposition and environmental factors both play essential role in the pathogenesis. 

The complement system – which is a part of the innate immune system – has essential 

roles in the defense against microbial infection, clearance of immune complexes, 

modulation of the inflammatory response and bridging innate and adaptive immunity. 

The complement system plays an important role in the pathogenesis of atherosclerosis 

and in the mediation of ischemia/reperfusion (IR/) injury as well. 

The aim of the present study was to investigate the prognostic values of certain 

complement proteins (C3) and regulators (C1-inhibitor) in atherosclerotic vascular 

diseases. We studied the associations of complement proteins and (1) the occurrence of 

new vascular events in patients with severe coronary artery disease (CAD) who 

underwent coronary artery bypass graft (CABG) surgery and (2) the development of 

early restenosis in patients who underwent carotid endarterectomy (CEA) in two 

prospective studies, respectively. Additionally, we aimed to study the presence and 

mechanism of early complement activation following CEA and its association with the 

degree of I/R injury. 

We found, that women with severe CAD have nearly 4-times higher risk to develop new 

vascular events following CABG surgery. High C3 levels were associated with the 

onset of early restenosis following CEA, partly dependent of the mannose-binding 

lectin (MBL2) genotypes. We found, that low C1-inhibitor levels predicted the 

development of an early restenosis following CEA, in homozygous carriers of the wild-

type alleles of MBL2 and were associated with the degree of restenosis. We 

demonstrated that early complement activation followed CEA and were associated with 

the time of I/R injury. 

Our results suggest that C3 might be a novel specific inflammatory marker of the 

progression of severe CAD and contributes to the development of an early restenosis 

following CEA. The complement system plays an essential role in the pathophysiology 

of restenosis; dysregulation of complement might enhance the process. According to 

our data, monitoring of C1-inhibitor levels and genotyping of MBL2 might be useful 

during the follow-up of patients who underwent CEA. 
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Disszertációm nem jöhetett volna létre szüleim, családom támogatása és gondoskodása 

nélkül, köszönöm Nektek és Neked a türelmet és a szeretetet! 
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11. MELLÉKLET 

11. 1. AZ MBL2 GÉN GENOTIPIZÁLÁSÁHOZ HASZNÁLT PRIMEREK SZEKVENCIÁI ÉS A 

KAPOTT DNS FRAGMENTUMOK ALAPJÁN MEGHATÁROZOTT HAPLOTÍPUSOK 

ALLÉL PRIMER HAPLOTÍPUSOK 
 FORWARD REVERSE 

TERMÉK 
(BP) XA YA YB YC YD 

A nem B AGTCGACCCAGATT
GTAGGACAGAG 

CCTTTTCTCCCTTG
GTGC 277 x x  w x 

B GCAAAGATGGGCG
TGATGA 

GGGCTGGCAAGAC
AACTATTA 224   x   

A nem C AGTCGACCCAGATT
GTAGGACAGAG 

CCTGGTTCCCCCTT
TTCTC 287 x x x  x 

C AGTCGACCCAGATT
GTAGGACAGAG 

ACCTGGTTCCCCCT
TTTCTT 288    x  

A nem D AGTCGACCCAGATT
GTAGGACAGAG 

TCCCTTGGTGCCAT
CACG 270 x x w x  

D AGTCGACCCAGATT
GTAGGACAGAG 

CTCCCTTGGTGCCA
TCACA 271     x 

X CATTTGTTCTCACT
GCCACC 

CTCAGGGAAGGTTA
ATCTCAG 285 x     

Y CATTTGTTCTCACT
GCCACG 

CTCAGGGAAGGTTA
ATCTCAG 285  x x x x 

Exon4 GAGTTTCACCCACT
TTTTCACA 

GCCTGAGTGATATG
ACCCTTC 421 x x x x x 

Jelmagyarázat: x – a specifikus PCR termék jelenléte; w – gyenge jel; bp – bázispár. 
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11. 2. ÉRTEKEZÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ KÖZLEMÉNY I.  

 

Széplaki G, Prohászka Z, Duba J, Rugonfalvi-Kiss S, Karádi I, Kókai M, Kramer J, 

Füst G, Kleiber M, Romics L, Varga L. Association of high serum concentration of 

the third component of complement (C3) with pre-existing severe coronary artery 

disease and new vascular events in women. Atherosclerosis. 2004;177:383-9.  

 IF: 3,796 (2004) 
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Atherosclerosis is an inflammatory disease. The complement system plays an important role in the atherosclerotic process. How
ata is available on the possible role of C3 as a risk factor for atherosclerosis. Therefore, in a follow up study we determined C3 le
atients with pre-existing severe coronary artery disease (CAD) and compared their serum C3 concentrations with the cause of t
We investigated whether C3 levels predict the major complications of severe CAD during a 5-year long follow up period in
ho have received an aorto-coronary bypass graft surgery. C3 concentrations were elevated in the patients with severe CAD c
82 healthy controls, and women had higher C3 concentrations than men. Pathological C3 levels (C3≥1.8 g/L) were able to predict maj
omplications of atherosclerosis (death by cardiac events, new acute myocardial infarction, stroke, carotid surgery and periph
isease) that developed during the follow up period only in women (OR: 4.1, 95% C.I. 1.23–13.61,p = 0.0249) independent of other ri

actors for atherosclerosis.
Our data supports the assumption that high C3 indicates the progression of atherosclerosis as a special marker of chronic infla
2004 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

eywords:Atherosclerosis; Complement; C3; Inflammation; Myocardial infarction; Coronary artery disease

. Introduction

Several studies show evidence that atherosclerosis is an
nflammatory disease[1,2]. The role of the complement sys-
em in the chronic inflammatory process is also described by
everal reports[3–5]. Early studies already pointed out the
resence of elevated concentrations of complement compo-
ents in the circulation of patients with atherosclerosis[6]

∗ Corresponding author. Tel.: +361 212 9351.
E-mail address:lvarga@kut.sote.hu (L. Varga).

and the presence of activated complement components
atherosclerotic lesions[7]. Some recent reports focus on
co-localization of some products of complement activa
and other risk factors of atherosclerosis[4,8–10]. A possi-
ble activator could be C-reactive protein (CRP)[9], which
activates the complement cascade via the classical pa
[11,12].

Circulating C3, an acute phase protein produced by
liver and macrophages is a useful marker of inflamma
However, it has been rarely studied as a risk factor
atherosclerosis[13–16]. The serum concentration of C3 c

021-9150/$ – see front matter © 2004 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.
oi:10.1016/j.atherosclerosis.2004.07.022
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relates with several risk factors, such as age, body mass index
(BMI), blood pressure, cholesterol and triglyceride levels,
and history of smoking or hypertension[15]. Recently, we
also found significant positive correlation between C3 levels,
BMI and serum lipid concentrations in healthy Hungarian
subjects[17]. According to the studies of Muscari et al., high
C3 levels are able to predict acute myocardial infarction in
men[14].

Our purpose for this study was to examine the possible
role of C3 in assessing risks for the severe complications
of atherosclerosis; focusing also on women, who are often
left out of studies on cardiovascular diseases. The study was
performed in patients with pre-existing severe coronary artery
disease, who were followed up for 5 years after a coronary
bypass surgery.

2. Methods

2.1. Patients and controls

Two hundred and sixty six (67 women and 199 men, aged
41–85 years) Hungarian patients with severe coronary artery
disease (CAD) were included in the present study. The diag-
nosis was based on clinical signs of stable or unstable angina
p teno-
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a aged
2 ex-

amined and asked about any diseases. Only healthy subjects
without any clinical signs or suspicion of CAD were enrolled
in this study. The local ethical committee approved the study
and all subjects gave informed consent. Some of the patients
and controls have been recently described[18–20].

2.2. Laboratory procedures

Serum C3 concentrations were measured by radial im-
munodiffusion method[21]. We used the following reagents:
anti-human C3 Complement IgG Fraction (DiaSorin Inc.,
Stillwater, USA) as the antibody and Human Serum Protein
Calibrator (DAKO A/S, Glostrup, Denmark) as the standard.

Serum CRP concentrations were measured by particle
enhanced immunturbidimetric assay (Roche, Cobas Integra
400, detection limit: 0.07 mg/L, coefficient variation 3.9% at
108 mg/L mean value), as described previously[19].

Serum cholesterol and triglyceride levels were determined
by enzymatic colorimetric assays using Enzachol-F and EN-
ZGlycide reagents (Diachem).

As a part of our study, we studied the polymorphism of the
C3 gene also. C3 allotypes were determined by the method
of Teisberg[22] as described previously[20].

2.3. Statistical analysis
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ectoris, typical ECG changes and signs of severe s
is confirmed by coronary angiography using Judkin’s t
ique. Between 1995 and 1996 all patients received an a
oronary bypass graft (ACBG) by an open-heart surge
he National Institute of Cardiology, Budapest. Those
140 mmHg systolic or >90 mmHg diastolic blood press
ere treated with anti-hypertensive drugs; lipid-lowe

herapy was used when serum total cholesterol or trig
rides exceeded 5.6 or 2.2 mmol/L, respectively. The s
nd DNA samples were collected 6 months after the coro
ypass operation, when none of the patients were sho
linical signs of acute inflammation. The samples were
rozen in−70◦C until used for the laboratory examinatio
n December 2000, we sent a questionnaire to the pa
n the occurrence of new events after the operation (de

he patient, new acute myocardial infarction (AMI), stro
arotid surgery and peripheral arterial disease). Patients
sked to detail their medical history. All events were lin

o hospital admissions according to their questionnaire
he indication for carotid artery surgery in Hungary is
ccordance with the current AHA guidelines: patients
tenosis over 70% of the internal carotid artery or have
IA previously. Peripheral artery diseases was mentio
hen patients had the exmission diagnosis, or were u

reatment for it. In 4 months, most of the patients (239)
ack questionnaires that could be properly evaluated. O
dditional 27 patients we were able to gather informatio
ontacting the family doctors.

One hundred and eighty two healthy controls (100 wo
nd 82 men, Hungarian blood donors or volunteers,
0–79 years) took part in this study. All of them were
Since many variables had non-Gaussian distribut
e used the Mann–Whitney test for comparisons betw
roups, Fisher’s exact test to compare frequencies and S
an’s rho coefficient to calculate correlations. Multiple lo

ic regressions were also performed. The calculations
erformed with Prism 3.0 (GraphPad Software, San D
alifornia, USA) for descriptive statistics, Mann–Whitn

est and Fisher’s exact test and SPSS for Windows 10.
1.5 (SPSS Inc., Chicago Illinois, USA) for Spearman’s n
arametric correlations and multiple logistic regressions.
es presented in the text are median values (interqu
ange).

. Results

.1. Serum C3 concentrations in patients and controls

Serum concentrations of C3 were compared in 266
ients with severe CAD and 182 healthy controls. The an
is was separately performed on men and women (Table 1).
erum C3 concentrations were significantly higher in the

ients than in the controls. In both groups we measured
ificantly higher C3 levels in women than in men. (Table 1).

The normal ranges for serum C3 level in our labora
s 0.70–1.80 g/L, values above and below that range ind
athological changes. Elevated C3 levels (C3≥ 1.8 g/L) were

ound in 16 out of the 67 (23.88%) female patients with se
AD, compared to 18 out of the 199 (9.05%) male patie
hich is also a significant difference (p = 0.0029). Consid
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Table 1
Differences in serum C3 levels in patients and control subjects by gendera

Women Men p-value Total

Patients 1.48 (1.14–1.79) (n = 67) 1.26 (1.08–1.55) (n = 100) 0.0043 1.30 (1.08–1.60)
Controls 1.31 (1.08–1.48) (n = 199) 1.09 (0.96–1.38) (n = 82) 0.0018 1.19 (1.01–1.43)
p-value 0.0037 <0.0001 0.0002

a Values presented as median (interquartile range) and number of subjects,p-value was calculated with Mann–Whitney’s nonparametric test.

ering the gender-related differences in the C3 concentrations
we made all the following calculations for women and men
separately.

3.2. Analysis of the relationship between high C3 levels
and other risk factors

Age, systolic and diastolic blood pressure, BMI as well as
serum total cholesterol, triglyceride and CRP concentrations
were significantly higher in patients compared to healthy sub-
jects in both sexes (Table 2).

Considering these differences in risk factors between
the patients and healthy controls, we performed a mul-
tiple logistic regression analysis to test whether the dif-
ferences between patients and controls in C3 levels re-
main significant after adjustment to these factors (Table 3).
High serum C3 concentrations occurred significantly (OR:
12.921.48–112.68,p = 0.021) more frequently in female
patients than in the female controls even after adjustment
for CRP concentrations, age, BMI, systolic and diastolic
blood pressure, and total cholesterol and triglyceride levels.
By contrast the adjusted odds ratio of males with high C3
levels to have severe CAD was not found to be significant
(Table 3).

T
C scleros

p-val

A < 0.00

B < 0.00

S < 0.00

D < 0.00

T < 0.00

T < 0.00

C 0.00

ange),p-valu tions
u stolic b e

3.3. Association of serum C3 levels with history of
smoking in the patients

Serum C3 concentrations were compared according to
the patient’s smoking status in women and in men respec-
tively. Data on smoking habits of the patients were available
in 259/266 (97.4%) cases (64/67 and 195/199 in women and
men, respectively). Due to the small number of current female
smokers, patients were categorized into two group, ever (i.e.
current and past smokers) and never smokers. We found no
significant differences in C3 levels according to the smoking
habit in the patients in both genders (Table 4).

3.4. Correlation between serum concentrations of serum
C3 concentrations, CRP, age, BMI and lipid levels in the
different study groups

Table 4shows the correlation of C3 concentrations to CRP,
age, BMI, total cholesterol and triglyceride levels in male and
female patients and controls separately. We found significant
positive correlations between C3 and CRP levels in all study
groups. Age did not correlate to the C3 in groups of female
patients and controls and male patients, but there was a sig-
nificant positive correlation between the age of the healthy
men and their serum C3 concentration. Strong positive cor-
able 2
omparison of patients and control subjects by risk factors for athero

Women

Patients (n = 67) Controls (n = 100)

ge, (years) 60.25 46.00
(46.68–64.88) (37.00–51.00)

MI, (kg/m2) 29.00 24.22
(27.00–30.00) (22.01–27.53)

BP, (mmHg) 140.0 128.5
(130.0–160.0) (118.5–140.5)

BP, (mmHg) 90.0 77.0
(80.0–91.0) (69.5–83.0)

C, (mmol/L) 6.50 5.43
(5.50–7.50) (4.66–6.24)

G, (mmol/L) 2.15 1.18
(1.55–2.90) (0.83–1.73)

RP, (mg/L) 4.06 2.08
(1.77–9.03) (0.97–4.79)

a Values presented as number of subjects, median (interquartile r
sed, BMI: body mass index, SBP: systolic blood pressure, DBP: dia
is, divided by gendera

Men

ue Patients (n = 199) Controls (n = 82) p-value

01 63.75 48.00 < 0.0001
(57.94–69.92) (46.00–56.00)

01 29.00 27.08 0.0001
(26.00–31.00) (24.55–29.07)

01 140.0 130.0 0.0078
(121.0–150.0) (120.0–140.0)

01 80.0 80.0 0.0004
(80.0–90.0) (75.0–84.0)

01 6.30 5.60 < 0.0001
(5.45–7.35) (5.09–6.11)

01 2.10 1.36 < 0.0001
(1.30–2.95) (0.98–2.40)

07 3.90 1.62 < 0.0001
(2.03–7.22) (0.65–3.75)

e was calculated with Mann–Whitney’s nonparametric test. Abbrevia
lood pressure, TC: total cholesterol, TG: triglycerides, CRP: C-reactivprotein.
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Table 3
Multiple regression analysis of C3≥ 1.8 g/L vs. C3 < 1.8 g/L values in patients vs. controls adjusted for all measured risk factors in women and men, respectivelya

Women Men

Odds ratio (95% C.I.) p-value Odds ratio (95% C.I.) p-value

C3≥ 1.8g/L vs. C3 < 1.8 g/L 12.92 (1.48–112.68) 0.021 1.83 (0.33–10.12) 0.486
CRP 0.92 (0.82–1.04) 0.200 1.05 (0.97–1.15) 0.238
Age 1.26 (1.14–1.38) 0.000 1.20 (1.13–1.28) 0.000
BMI 0.96 (0.79–1.16) 0.670 1.23 (1.07–1.42) 0.003
SBP 0.98 (0.93–1.04) 0.504 0.98 (0.65–1.01) 0.197
DBP 1.10 (1.00–1.21) 0.039 1.05 (1.00–1.11) 0.071
TC 1.38 (0.82–2.33) 0.229 1.79 (1.20–2.64) 0.004
TG 3.38 (1.25–9.16) 0.016 1.07 (0.74–1.54) 0.716

a Abbreviations used, CRP: C-reactive protein, BMI: body mass index, SBP: systolic blood pressure, DBP: diastolic blood pressure, TC: total cholesterol,
TG: triglycerides.

relation was found between serum C3 levels and BMI in both
the healthy men and women, in patients this correlation was
found to be significant only in men. Serum C3 levels exhibited
significant or nearly significant positive correlation to lipids
in healthy subjects of both sexes but in the patient’s group
such correlation could be detected only in men (Table 5).

3.5. Predictive values of the baseline C3 levels on the
occurrence of pathological vascular events during the
follow up period

In the 65.8± 5.8-months long follow up period follow-
ing the bypass operation, 57/266 patients (18/67 women
and 39/199 men) had at least one out of the following se-
vere vascular manifestations of atherosclerosis: death by car-
diac events, new acute myocardial infarction, stroke, carotid
surgery and peripheral arterial disease. Baseline C3 levels
were compared in patients with and without complications
(Fig. 1).

In women, but not in men, C3 levels were found sig-
nificantly higher in those who suffered any atherosclerosis
related diseases after receiving the ACBG. High C3 levels
(>1.8 g/L) occurred in 8/18 female patients with complica-
tion but only in 8/49 patients who did not develop any com-
plication during the follow up. The odds ratio of patients with
h 5%
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w

T
A ts in
w

A

C 18
B

C 55

bjects
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To avoid mistakes occurring from the correlation of C3 to
other risk factors, we studied whether the age, BMI, blood
pressure, total cholesterol and triglyceride values were differ-
ent in women with complications compared to women with-
out any complications. No significant differences were found
between the two groups, except differences of marginal sig-
nificance in age (p= 0.081) and BMI (0.076) of the patients. A

Fig. 1. Comparison of serum C3 concentrations in patients with and with-
out complications during the follow-up period in women and men respec-
tively. In women C3 levels were found significantly higher than those who
suffered any atherosclerosis related diseases compared to those who had
not, after receiving the aorto-coronary bypass-graft (1.70 (1.32–1.95) vs.
1.33 (1.09–1.71),p = 0.0364). In men no such relation was found (1.13
(1.00–1.57) vs.1.32 (1.09–1.54),p = 0.0905). Lines indicating median val-
ues and interquartile ranges,p-values calculated with Mann–Whitney’s non-
parametric test.
igh C3 levels to develop complication was 4.1 with a 9
onfidence interval of 1.23 to 13.61 (p = 0.0249). In men n
uch relation was found, 2/39 and 16/160 patients with
ithout complication (p = 0.530) had high C3 levels.

able 4
ssociation of C3 concentrations with smoking habits of the patien
omen and men, respectivelya

Ever smokers (current
and past smokers)

Never smokers p

. Women
n (%) 45 (71.31%) 19 (29.69%)
3 (g/L) 1.33 (1.07–1.80) 1.58 (1.19–1.76) 0.3
. Men
n (%) 138 (70.77%) 57 (29.23%)
3 (g/L) 1.27 (1.07–1.53) 1.24 (1.07–1.58) 0.8
a Values presented as median (interquartile range) and number of su

%),p-value was calculated with Mann–Whitney’s nonparametric test
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Table 5
Correlation of C3 to some risk factors in women and mena

CRP Age BMI TC TG

A. Women
C3 Patients 0.490 (0.000) –0.034 (0.797) 0.122 (0.340) 0.179 (0.151) 0.007 (0.956)

Controls 0.263 (0.008) 0.005 (0.958) 0.322 (0.002) 0.245 (0.016) 0.403 (0.000)

CRP Patients – –0.018 (0.907) 0.362 (0.012) 0.106 (0.467) 0.322 (0.024)
Controls – 0.235 (0.019) 0.419 (0.000) 0.235 (0.020) 0.418 (0.000)

Age Patients – −0.150 (0.261) −0.085 (0.520) −0.125 (0.342)
Controls – 0.382 (0.000) 0.350 (0.000) 0.331 (0.001)

BMI Patients – −0.027 (0.834) 0.259 (0.040)
Controls – 0.197 (0.063) 0.473 (0.000)

TC Patients – 0.193 (0.120)
Controls – 0.582 (0.000)

B. Men
C3 Patients 0.261 (0.001) −0.097 (0.224) 0.189 (0.008) 0.152 (0.032) 0.218 (0.002)

Controls 0.279 (0.012) −0.288 (0.009) 0.418 (0.000) 0.207 (0.066) 0.237 (0.034)

CRP Patients – −0.029 (0.743) 0.196 (0.018) 0.022 (0.790) 0.182 (0.028)
Controls – 0.274 (0.013) 0.256 (0.024) 0.254 (0.064) 0.334 (0.003)

Age Patients – −0.191 (0.011) −0.061 (0.417) −0.125 (0.096)
Controls – −0.041 (0.721) 0.324 (0.003) 0.071 (0.529)

BMI Patients – 0.120 (0.095) 0.173 (0.015)
Controls – 0.120 (0.298) 0.534 (0.000)

TC Patients – 0.375 (0.000)
Controls – 0.376 (0.001)

a Values presented as Spearman’s rho (p-value). Abbreviations used, CRP: C-reactive protein, BMI: body mass index, TC: total cholesterol, TG: triglycerides.

multiple logistic regression analysis was performed in female
patients to calculate the predictive value for the development
of major vascular events of high serum C3 concentrations af-
ter adjustment for age, BMI and history of smoking (Table 6).
The predictive value of the high C3 levels remained approx-
imately the same after adjustment (odds ratio is 4.777 with
95% confidence interval of 1.137–20.070 for new complica-
tions,p = 0.033).

3.6. Relationship between C3 concentrations and
polymorphism of the C3 gene

To test whether the predictive value of elevated serum
C3 concentrations is linked to different allotypes of the C3
gene, or not, we determined the patient’s genotypes and ana-
lyzed their C3 concentrations (Table 7). No significant differ-

Table 6
The predictive value of elevated C3 levels in women adjusted for age, body mass index and history of smokinga

Variable B S.E. Significance Odds ratio 95% C.I. for OR

C3≥ 1.8 g/L vs. C3 < 1.8 g/L 1.564 0.732 0.033 4.777 1.137–20.070
Age 0.099 0.049 0.045 1.104 1.002–1.216
BMI 0.148 0.098 0.131 1.160 0.957–1.406
History of smoking 0.287 0.602 0.634 1.332 0.409–4.337
Constant −12.878 5.333 0.016 0.000

istory o nt and
a

ences were found between patients according to their geno-
types.

4. Discussion

The principal novel finding in this present study is that
elevated (>1.8 g/l) C3 levels are able to predict major com-
plications of atherosclerosis (death by cardiac events, new
acute myocardial infarction, stroke, carotid surgery and pe-
ripheral arterial disease) that developed during a 5-year long
follow up period in women with severe CAD.

Adjustment to age, BMI and smoking status did not di-
minish the predictive value of the high baseline C3 levels.
This observation is in line with the previous findings of Mus-
cari et al.[14], which indicated that C3 is a strong and in-
a Age and body mass index (BMI) are continuous variables, while h
nd never smokers) in the model.
f smoking is a categorical variable (the categories are: ever (i.e. currepast)
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Table 7
Serum C3 Concentrations in patients carrying different C3 phenotypesa

SSb FSb FFb

A. Women
n 49 16 1
C3 (g/L) 1.43 (1.12–1.71) 1.70 (1.15–1.86) 1.48 (1.48–1.48)
p vs. FS 0.5475 – –

B. Men
n 129 57 9
C3 (g/L) 1.28 (1.09–1.54) 1.23 (1.08–1.54) 1.26 (0.99–1.93)
p vs. FF 0.8733 0.6879 –
p vs. FS 0.4268 – –
a Values presented as number of patients and C3 concentrations as me-

dian (interquartile range),p-values calculated with Mann–Whitney’s non-
parametric test.

b S and F are indicating the two most common alleles of the C3 gene;
slow (S) and fast (F).

dependent predictor of AMI and CAD. Authors found that
high serum C3 concentration was significantly (p < 0.0005)
associated with any ischemic events, CAD and myocardial
infarction which developed during a 4-year follow-up pe-
riod [14], however, obtained their results in a random pop-
ulation, where no subjects had any ischemic events at the
time of taking baseline blood samples. Our present find-
ings together with those of Muscari et al.[14] indicates that
high C3 levels can be considered as a strong and indepen-
dent predictor of the progression of atherosclerotic vascular
diseases.

There is an important difference between the results of
our present findings and the previous study of Muscari et al.
[14]. They found that serum C3 was a particularly powerful
indicator of myocardial infarction in men, while according
to our study high C3 levels predict complications only in
women.

In agreement with the previous findings of Muscari’s
group [13,14], we found significantly higher C3 levels in
the patients with severe CAD as compared to the healthy
controls. Complement activation[23] and acute phase re-
action [24] follows cardiac surgery. C3 is a positive acute
phase reactant therefore, elevated concentrations measure
after the ACBG may have spoiled our results. Complement
activation and consumption was detected during postoper-
a (C3
a me-
d tions
[ el of
C ction,
s our
d with
t ry as
w

ere
C

C3
l
a that

carriers of the C3*F allele have increased risk of atherosclero-
sis. However, no association was found between the different
allotypes of the C3 gene and the serum C3 concentrations in
the present study.

Another possible explanation is the relation of C3 to BMI
and serum lipids. The lipid profile was poor for our patients;
median levels were above the wanted for total cholesterol and
triglycerides, notwithstanding with the lipid lowering ther-
apy. According to the literature data[15] and our recently
published findings[17], in our present study C3 levels corre-
lated with BMI, cholesterol and triglycerides in our control
group which consisted of healthy subjects. But in female pa-
tients, where C3 showed significant predictive value these
correlations were missing indicating that predictive value of
high baseline C3 levels are independent of the lipid risk fac-
tors of atherosclerosis.

Finally, the most probable explanation of our results is
that C3 is an acute phase reactant. Our data is compatible
with the assumption that high C3 indicates the progres-
sion of atherosclerosis as a specific marker of chronic
inflammation.
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Elevated complement C3 is associated with early restenosis after
eversion carotid endarterectomy
Gábor Széplaki1, LilianVarga1, Judit Laki1, Edit Dósa2, Hans O. Madsen3, Zoltán Prohászka1,4, Attila Szabó2,
György Acsády2, László Selmeci2, Peter Garred3, George Füst1,4, László Entz2

13rd Department of Internal Medicine, Semmelweis University, Budapest, Hungary; 2Department of Cardiovascular Surgery, Semmelweis
University, Budapest, Hungary; 3Tissue-Typing Laboratory-7631, Department of Clinical Immunology, Rigshospitalet, Copenhagen, Denmark;
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Summary
Early restenosis following carotid endarterectomy (CEA) is an
inflammatory process leading to myointimal hyperplasia of
smooth muscle cells. The risk for restenosis is increased in
homozygous carriers of the normal (A) allele of mannose-bind-
ing lectin (MBL2) gene. Our objective was to study the associ-
ations of C3 and as control three non-complement acute-phase
reactants (APRs) (C-reactive protein, haptoglobin and α2HS-
glycoprotein) with early restenosis following CEA.We also con-
sidered,whether MBL2 genotype relates to C3 levels and to the
risk of restenosis.Concentrations of theAPRs were determined
by radial immunodiffusion or immunoturbidimetric methods in
64 patients who underwent eversion CEA and were followed up
with carotid duplex scan (CDS) examinations for at least one
year. MBL2 genotypes were determined by a PCR-SSP method.

Keywords
Complement C3, mannose binding lectin, restenosis, carotid ar-
teries, endarterectomy

C3 levels increased during the follow-up and correlated with the
percentage of restenosis detected by CDS at 14 months post-
surgery, in MBL2A/A allele carriers. Patients with high C3 levels
had nearly five-fold higher odds for the presence of significant
restenosis (>50% reduction in diameter) even after adjusting for
MBL2 genotype, age and gender. By contrast, no such associ-
ations were detected between the non-complement APRs and
early restenosis. C3 is associated with and might have a direct
role in the development of an early restenosis following CEA,
which is partially related to an intact MBL lectin pathway, thus
determining C3 levels might have clinical importance. On the
other hand,our results indicate that the regulation of C3 differs
from non-complement APRs.
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Introduction
High grade asymptomatic or symptomatic stenosis of the inter-
nal carotid artery due to advanced atherosclerosis means a poten-
tial risk for cerebral ischemia. Carotid endarterectomy (CEA) is
a widely accepted elective surgical method by which atheroscle-
rotic plaques are removed (1) and provides protection against
stroke in men with a good life expectancy, who have asympto-
matic carotid artery stenosis with at least 60% reduction in dia-
meter (2). However, the development of a restenosis is common
following CEA (3); according to a meta-analysis, the risk is ap-
proximately 13% in the first two years (4), and reoperation may
become necessary when restenosis exceeds 50% diameter of the

operated artery (5, 6). Early restenosis – that develops within 24
months following surgery – is thought to be secondary to a
myointimal proliferation of smooth muscle cells (7), due to cyto-
kine and growth factor overproduction (Szabó et al., submitted
2006), in contrast to late restenosis, which is considered as sec-
ondary to the renewal of the initial atherosclerotic process (7).

Recently, in a prospective study, we demonstrated that
homozygous carriers of the wild type (A) alleles of the mannose-
binding lectin (MBL2) gene have significantly higher risk to de-
velop early restenosis after eversion CEA compared to carriers
of the defect (B, C, or D) alleles of MBL2 (8). The association of
MBL A/A genotype with the increased risk of an early restenosis
following CEA (8) – indicating that an intact lectin pathway
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means a potential risk to develop restenosis – lead us to the as-
sumption that the complement system might play an important
role in the inflammatory process. We have previously reported
that CEA triggers an acute-phase reaction (9), but no direct as-
sociation with non-complement acute-phase reactants (APRs)
and restenosis was detected. Indeed, we found that the concen-
tration of C-reactive protein (CRP) was significantly decreased
below baseline levels one year post-surgery and showed no as-
sociation with restenosis in patients with eversion CEA (9).
Thus, we hypothesized that postoperative changes of C3, a com-
plement APR – in contrast to other non-complement APRs, may
specifically reflect the involvement of complement in this
chronic inflammatory process.

The objective of the present study was to investigate the as-
sociations of the third component of complement (C3) with the
development of an early restenosis following CEA. The main
reason to study C3 was based on the novel observation of Lin et
al., who reported that C3 might be directly involved in the hyper-
proliferation and increased growth of vascular smooth muscle
cells (VSMCs) (10). Beyond that, increasing evidence supports
that C3 – as a special marker of chronic complement dependent
inflammation – might be used in risk stratification of atheroscle-
rosis or its complications (11, 12). Thus, in the present study,
serum C3 levels were determined in samples serially taken from
64 patients who underwent eversion-type CEA, and compared
with the percentage of restenosis detected by post-surgery caro-
tid duplex scan (CDS) examinations. In addition, concentrations
of other known non-complement APRs, namely CRP, haptoglo-
bin – both positive APRs – and α2-HS Glycoprotein (α2-HSGP)
– a negative APR – were also measured. Since, according to our
previous study, early restenosis occurs with markedly different
frequency in patients with normal or variant MBL2 alleles (8),
we also investigated whether these correlations are influenced by
MBL2 genotypes. We hypothesized that MBL2 genotypes might
relate to the changes in C3 levels and to restenosis: marked lec-
tin pathway activation may occur in patients homozygous for the
normal allele of MBL2, thus elevation in C3 – reflecting the
complement dependent chronic inflammation – might be de-
tected only in these patients.

Materials and methods
Subjects
In this prospective study we included 64 Hungarian patients (21
female and 43 male, aged between 43 and 79 years) with severe ca-
rotid atherosclerosis who underwent eversion type CEA and were
followed-up at the Department of Cardiovascular Surgery, Sem-
melweis University, Budapest, Hungary between October 2000
and March 2003. Patients had a median stenosis of 83.8%
(78.8–90.0, interquartile range) of the operated internal carotid ar-
teries. Fifty-nine healthy controls (27 women and 32 men, Hun-
garian blood donors or volunteers, aged 32 to 61 years) took part
in this study.All of them were examined, and their medical history
was taken. Only apparently healthy subjects without any clinical
signs or suspicion of carotid artery disease were enrolled in this
study. Baseline characteristics of the patients and healthy controls
are shown in Table 1. The study was approved by the Ethical Com-
mittee of the Semmelweis University; all patients gave informed
consent.

Eversion carotid endarterectomy
Clinical history and physical examination were taken in all pa-
tients focusing with high priority on cardiovascular risk factors.
The indication for eversion CEA was in accordance with the cur-
rent American Heart Association guidelines (13). The surgery
and the results of radiological follow-up have been described
earlier (14, 15).

Study design
Patients included in the present study represent a subgroup of a
prospective study of 123 consecutive patients, in which MBL2
genotypes (8) and changes in CRP levels (9) were previously
published. The reason for including less patients in the present
study was the availability of the serum samples, otherwise the
study setup was the same, as described earlier (8, 9). All patients
were followed up for at least one year (median 13.8, interquartile
range 12.3–19.0 months), while they had medical check-up at six
weeks (median 5.7, interquartile range: 4.6–8.0 weeks), seven
months (median 6.8, interquartile range 6.2–7.9 months) and 14
months (median 13.8, interquartile range: 12.3–19.0 months).

Table 1 : Baseline char-
acteristics of the study
population.

Patients (n=64) Controls (n=59) P-value

Age, years 67.5 (58.0–75.8) 46.0 (42.0–50.0) p<0.0001*

Male/female 43/21 32/27 0.1951†

Smoking, ever/never 28/36 18/41 0.1405†

Body mass index, kg/m2 25.18 (23.23–27.62) 25.55 (23.78–28.40) 0.7623*

Total cholesterol, mM 06.16 (5.56–7.03) 05.39 (4.84–6.09) p<0.0001*

Triglycerides, mM 01.90 (1.33–2.44) 01.39 (1.02–2.09) 0.0017*

Diabetes mellitus, yes/no 14/50 NA -

Hypertension, yes/no 56/8 NA -

CAD, yes/no 36/28 NA -

Previous TIA/Stroke, yes/no 48/16 NA -

*Mann Whitney’s non-parametric test, †Fisher’s exact test.Values presented as absolute numbers or medians (interquartile ranges). CAD – coronary artery dis-
ease, TIA – transient ischemic attack, NA – not applicable.
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Carotid duplex scan examinations
CDS examinations (ATL Ultramark 9 HDI system) were per-
formed by an experienced radiologist preoperatively and at 14
months post-surgery. The common, internal and external carotid
arteries on both sides were examined in the standard fashion.The
diagnostic criteria for internal carotid artery stenosis and reste-
nosis were based on peak systolic velocities and end diastolic
velocities as well as internal carotid artery/common carotid ar-
tery ratios. The spectral measurements were taken with a
Doppler angle between 55º and 60º. Restenosis at 14 months was
considered as significant, when restenosis of the operated inter-
nal carotid artery exceeded 50%. Thus in 10/64 (15.63%) pa-
tients significant restenosis developed during the follow-up peri-
od, which is comparable to the literature (4).

Blood sampling
Blood samples from antecubital veins were drawn at four differ-
ent time intervals; preoperatively and at four days, six weeks and
14 months post-surgery. Serum was immediately separated and
stored at –80ºC until laboratory analysis, while EDTA-anti-
coagulated blood samples were obtained for DNA preparation
preoperatively.

Laboratory analysis
Serum concentrations of C3, haptoglobin and α2-HSGP were
measured by radial immunodiffusion method (16). The follow-
ing reagents were used: Anti-human C3 Complement IgG Frac-
tion, Anti-human Haptoglobin IgG Fraction and Anti-human
alpha 2-HS Glycoprotein IgG Fraction (DiaSorin Inc., Stillwater,
MN, USA) for measuring the serum levels of C3, haptoglobin
and α2-HSGP, respectively. For calculating the standard values
Human Serum Protein Calibrator (DAKO A/S, Glostrup, Den-
mark) was used referring to C3, haptoglobin and α2-HSGP.
Serum CRP concentrations were measured by particle enhanced
immunturbidimetric assay (Roche, Cobas Integra 400, detection
limit: 0.07 mg/l, coefficient variation 3.9% at 108 mg/l mean
value).

Genotyping of MBL2
Total genomic DNA was extracted from white blood cells using
the method of Miller (17). Determination of the alleles of the
MBL2 gene and the regulatory promoter variants were perform-

ed by PCR using sequence specific priming (PCR-SSP) as de-
scribed (18).

Statistical analysis
Statistical analysis was performed with Prism for Windows 4.02
(GraphPad Software, San Diego, CA, USA) and SPSS for
Windows 13.0.1 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) statistical software
products. As many of the variables had non-Gaussian distributions
we used non-parametric tests in the analysis. We used the Mann-
Whitney’s U test to compare two independent groups, the Friedman
test for variance analysis (using Dunn’s post-hoc test comparisons
between two repeated measures), the Fisher’s exact test to compare
categorical variables, and Spearman’s rho to calculate correlations.
Multiple logistic regression and ROC analyses were also perform-
ed. All statistical analyses were performed two-tailed, and p<0.05
was considered as significant. Values presented in the text are
medians (interquartile ranges), unless otherwise stated.

Results
Preoperative concentrations of complement and other
APRs
Concentrations of C3 and three other APRs (CRP, haptoglobin,
α2-HSGP) were determined preoperatively in patients and com-
pared to healthy controls.As at univariate analysis, we found sig-
nificant differences in age, total cholesterol and triglycerides be-
tween the two study groups (Table 1), multivariate analysis was
also used to calculate odds ratios adjusted for these factors. No
significant differences were found in C3 or in α2-HSGP levels
between patients and healthy controls, either at univariate, or in
multivariate analysis, respectively (Table 2). Patients had signifi-
cantly higher baseline CRP and haptoglobin levels compared
with healthy controls both at univariate and at multivariate analy-
sis. Correlations between the preoperative CDS results and the
baseline concentrations of the inflammatory proteins were also
tested. Either of C3, or the other APRs showed significant cor-
relations with preoperative CDS results (data not shown).

Changes in the levels of C3 and other APRs during
the follow-up
Concentrations of C3 and otherAPRs were determined in the pa-
tients at four different time intervals; preoperatively, as well as

Table 2: Univariate and
multivariate analyses for
high baseline concen-
trations of the acute-phase
reactants in patients com-
pared to healthy controls.

Patients Controls Univariate analysis* Multivariate analysis*,†

(n=64) (n=59) OR (95% CI) P OR (95% CI) P

C3, g/l 1.11
(0.81–1.40)

1.02
(0.88–1.23)

1.40
(0.23–8.70)

0.7169 23.67
(0.90–624.55)

0.0581

CRP, mg/l 6.44
(2.99–13.44)

1.62
(0.82–2.73)

8.74
(3.57–21.39)

p<0.0001 23.38
(3.41–160.26)

0.0013

Haptoglobin, g/l 2.02
(1.45–2.92)

1.26
(0.77–1.79)

5.91
(2.50–14.01)

0.0001 21.76
(2.74–173.00)

0.0036

α2-HSGP, g/l 0.58
(0.49–0.61)

0.55
(0.52–0.62)

0.63
(0.19–2.10)

0.4523 1.81
(0.17–19.59)

0.6267

*High concentrations were defined as values exceeding the normal range, which were C3>1.8 g/l, CRP>5 mg/l, haptoglobin>2.0 g/l and α2-HSGP>0.68 g/l.
†Adjusted for age, total cholesterol and triglycerides. Abbreviations used: OR – odds ratio, 95% CI – 95% confidence interval, CRP – C-reactive protein,
α2-HSGP – α2HS-glycoprotein.
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four days, six weeks and 14 months post-surgery (Table 3). After
a slight not-significant decrease in C3 levels at four days follow-
ing surgery an increasing tendency was observed during the fol-
low-up period and C3 reached significantly (p<0.001) higher le-
vels at 14 months post-surgery compared with the baseline valu-
es.

Next, patients were divided into two groups according to the
MBL2 carrier state. Thirty-seven patients were homozygous for
the MBL2 normal (A) allele (MBL A/A), while 27 patients car-
ried at least one variant (B, C, or D) MBL2 allele (MBL A/O or
O/O). The increase in C3 levels at 14 months compared with the
baseline values was only significant in patients with MBL A/A
(p<0.001), but not in patients with MBL A/O or O/O genotypes
(Table 4). However, we did not find significant differences in C3
concentrations between the two groups at any of the different
time intervals (Table 4).

Referring to the other APRs, – as it is expected – at four days
post-surgery we found marked elevation in CRP and haptoglobin
(the two positive APRs) and a sharp decrease in α2-HSGP (the
negative APR) concentrations (Table 3). Concentrations of all

APRs returned to the baseline during the follow-up, CRP levels
even decreased significantly (p<0.01) below the baseline values
during the follow-up period. The MBL2 genotype of the patients
did not influence the changes of the non-complement APRs dur-
ing the follow-up (data not shown).

Associations of C3 and other APR levels to early
restenosis
Concentrations of C3 and other APRs were compared in patients
who developed (n=10) and who did not develop (n=54) signifi-
cant restenosis (>50% restenosis on the operated artery) at 14
months post-surgery (Table 5). We found that patients with sig-
nificant restenosis had remarkably higher C3 levels in blood
samples taken at 14 months, compared with the patients who did
not develop significant restenosis (p=0.0175). By contrast, con-
centrations of the non-complement inflammatory APRs (CRP,
haptoglobin and α2-HSGP) did not differ in the two patient sub-
groups.

Correlations of C3 to post-surgery CDS values at
14 months in patients with different MBL2 genotypes
When we determined correlations of the CDS results and the
serum levels of the inflammatory proteins at 14 months post-sur-
gery, a strong significant positive correlation was found between
C3 concentrations and the degree of restenosis (r=0.3311,
p=0.0075; Fig. 1, left panel), while no significant correlation
was detected with other APRs (data not shown). Correlations of
C3 to the CDS results at 14 months post-surgery were calculated
separately for the two groups according to the MBL2 genotypes
(Fig. 1). In the group of patients with MBL A/A, we found a
strong positive correlation between serum C3 concentration and
the degree of restenosis (r=0.4904, p=0.0021) (Fig. 1, middle
panel) while no such correlation could be detected in the MBL
A/O or O/O group (r=0.0569, p=0.7780; Fig. 1, right panel).

Table 3: Changes in the
concentrations of acute-
phase reactants during the
follow-up.

Pre-OP 4 days 6 weeks 14 months

C3, g/l 1.11 (0.83–1.40) 01.04 (0.85–1.23) 1.17 (0.91–1.40) 1.40 (1.03–1.83)‡

CRP, mg/l 6.36 (2.97–13.50) 17.08 (10.79–30.74)‡ 4.67 (2.34–8.68) 4.00 (1.20–9.50)†

Haptoglobin, g/l 2.02 (1.47–2.92) 02.43 (1.97–3.26)‡ 1.90 (1.54–2.42) 1.92 (1.49–2.59)

α2-HSGP, g/l 0.56 (0.49–0.61) 00.47 (0.41–0.54)‡ 0.55 (0.48–0.59) 0.53 (0.49–0.62)

Friedman test with Dunn’s post hoc test thereafter, compared with the preoperative values: †p<0.01, ‡p<0.001. Abbreviations used: pre-OP – preoperatively,
CRP – C-reactive Protein, α2-HSGP – α2HS-glycoprotein.

Table 4:
Changes in C3 levels in pa-
tients with different MBL2
genotypes during the fol-
low-up.

C3, g/l

Pre-OP 4 days 6 weeks 14 months

Patients with MBL A/A (n=37)* 1.03 (0.76–1.35) 1.04 (0.89–1.19) 1.12 (0.91–1.32) 1.48 (1.03–1.79)‡

Patients with MBL A/O or O/O
(n=27)*

1.19 (0.92–1.59) 1.08 (0.71–1.29) 1.32 (0.85–1.43) 1.26 (1.00–1.83)

P** 0.1366 0.9675 0.2738 0.8384

*Friedman test, with Dunn’s post hoc test thereafter, compared with the preoperative values: †p<0.01, ‡p<0.001. **Mann Whitney’s nonparametric test. Ab-
breviations used: pre-OP – preoperatively, MBL – mannose-binding lectin.

Table 5: Associations of the acute-phase reactant levels with
early restenosis at 14 months following carotid endarterec-
tomy.

Significant restenosis* at 14 months

yes (n=10) no (n=54) p†

C3, g/l 1.79 (1.41–2.17) 1.23 (0.98–1.65) 0.0175

CRP, mg/l 4.60 (1.20–18.92) 4.00 (1.20–9.30) 0.5103

Haptoglobin, g/l 2.03 (1.58–2.60) 1.91 (1.46–2.59) 0.6505

α2-HSGP, g/l 0.52 (0.47–0.64) 0.54 (0.49–0.61) 0.7111

*Restenosis was considered significant when the CDS values at 14 months were >50%. †Mann
Whitney’s nonparametric test.Values presented as absolute numbers or medians (interquartile
ranges). Abbreviations used: CRP – C-reactive protein, α2-HSGP – α2-HS-glycoprotein.
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MBL-independent association of C3 concentrations at
14 months with the development of a significant early
restenosis
Finally, by using multiple logistic regression analysis adjusted
for age and gender we calculated whether the association of high
C3 levels with early significant restenosis was dependent only on
MBL2 genotypes. Odds ratio was calculated for patients with
high C3 levels at 14 months post-surgery to have clinically sig-
nificant restenosis as compared to the rest of the patients. High
C3 levels were defined according to a ROC analysis with one of
the best specificity (0.722) and sensitivity (0.600) values, and
were set as C3>1.64 g/l, which equals to the highest tertile of the
whole group. We found that high C3 levels were associated with
the development of restenosis even after adjusting for MBL2 ge-
notype, age and gender (OR: 4.8924, 95% CI: 1.146–21.4739,
p=0.0354).

Discussion
In the present study we found novel associations between the
changes in postoperative serum concentrations of C3 and early
restenosis in patients with severe carotid atherosclerosis who
underwent eversion type endarterectomy. At the end of the fol-
low-up period, serum concentrations of C3 were significantly
higher than the preoperative values. C3 levels measured at the
end of the follow up period positively correlated with the degree
of restenosis which developed during this period. These associ-
ations were dependent of the MBL2 genotypes; they were found
to be significant only in the group of homozygous carriers of the
normal A/A MBL2 type. On the other hand according to the
multiple regression analysis, there is an MBL2 genotype inde-
pendent component of this association as well.

In contrast to the observation with the C3 levels, we did not
find significant associations between the non-complement
APRs and the development of an early restenosis. An acute-
phase reaction followed CEA, which was reflected by the elev-
ation of the positive APRs (CRP and haptoglobin) and the de-
crease in the negative APR α2-HSGP levels, but no significant
changes were detected in terms of C3.This observation might in-
dicate that the up-regulation of C3 in the liver – which is common
during an acute phase reaction (19) – is masked by the marked
consumption of C3 due to complement activation. At 14 months

post-surgery, levels of the non-complement APRs were either
lower (CRP) or equal to (haptoglobin, α2-HSGP) the preoper-
ative values, and no associations with the MBL2 genotypes
could be detected. Thus, our present findings indicate that as-
sociations with restenosis is not a common phenomenon related
to the acute-phase reaction following surgery, but it is restricted
to C3, anAPR belonging to the complement system. On the other
hand, our results indicate that the regulation of C3 differs from
those of non-complement APRs.

Two not mutually exclusive explanations can be given for the
association between the rise of C3 levels and development of res-
tenosis after endarterectomy. First, gradual increase in C3 levels
may be directly related to the proliferation of smooth muscle
cells in the vessel wall known to be mainly responsible for reste-
nosis. Circulating C3 is a positive APR, produced mainly by the
liver; however, extrahepatic synthesis of C3 has been also de-
scribed in numerous tissues such as macrophages and smooth
muscle cells (20, 21). Lin et al. have shown that cultured aortic
VSMCs from spontaneously hypertensive rats (an animal model
for essential hypertension), but not from Wistar-Kyoto rats (nor-
motensive rats) express only C3 mRNA out of 1322 rat genes
tested by microarray analysis (10). According to this expla-
nation, the dependency of the C3-restenosis association on
MBL2 genotypes maybe simply explained by the fact according
to our previous findings (8) myointimal proliferation occurs
mainly in patients with intact lectin pathway.

It is well known, however, that complement proteins are
mainly produced in the liver cells and that local complement syn-
thesis plays only a minor part in regulation of systemic comple-
ment levels. In addition the C3-restenosis association was found
to be partly independent of the MBL2 carrier state of the pa-
tients. Therefore another, more complex explanation for the
C3-restenosis association can be assumed. Interleukin-6 (IL-6)
has been shown to promote VSMC proliferation in an autocrine
fashion (22–24). On the other hand its is well know that IL-6 is
the major regulator of the complement proteins as well (25, 26).
Even small amounts of this cytokine (apparently not able to in-
duce CRP synthesis) may increase the production of C3 in liver
cells (25). On the other hand increased C3 levels may act back to
VSMCs and increase their proliferation since, according to Lin
et al., exogenous C3 stimulates the switch of the contractile phe-
notype to the synthetic phenotype in VSMCs (10), which is as-

Figure 1: Correlation of
serum C3 levels to the de-
gree of restenosis accord-
ing to the different MBL
genotypes. Correlations of
C3 to the CDS values at 14
months post-surgery were de-
termined in all patients (left
panel) and also patients cat-
egorized according to the MBL
genotypes. Correlations were
significant only in carriers of
MBL A/A genotypes. Spear-
man’s nonparametric cor-
relations, rho, and p-values are
indicated.
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sociated with the exaggerated growth of VSMCs. In line with
this finding, Buono et al. reported earlier that in mice deficient of
C3, the atherosclerotic lesion contains less smooth muscle cells
and more foam cells compared to the wild type (27).

In conclusion, we have shown that concentrations of C3 are
strongly associated with the development of an early restenosis

following eversion CEA and may contribute to its pathogenesis
as well. Thus, the monitoring of C3 levels during follow-up peri-
od after carotid endarterectomy may have clinical importance.
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Low C1-Inhibitor Levels Predict Early Restenosis After
Eversion Carotid Endarterectomy

Gábor Széplaki, Lilian Varga, Judit Laki, Edit Dósa, Szabolcs Rugonfalvi-Kiss, Hans O. Madsen,
Zoltán Prohászka, Andrea Kocsis, Péter Gál, Attila Szabó, György Acsády, István Karádi,

László Selmeci, Peter Garred, George Füst, László Entz

Objective—Homozygotes for the normal (A) allele of mannose-binding lectin (MBL2) gene have higher risks to develop
an early restenosis after eversion carotid endarterectomy (CEA). Activation of the lectin pathway is regulated by
C1-inhibitor (C1-INH). The objective of the present study was to determine the predictive value of C1-INH in restenosis
after CEA.

Methods and Results—C1-INH and MBL-associated serine protease-2 (MASP-2) were determined in samples serially
taken from 64 patients with CEA, who were followed-up with carotid duplex scan (CDS) examinations for 14 months.
MBL2 genotypes were also determined. Patients with �50% restenosis had lower C1-INH levels at 6 weeks (P�0.0052)
and at 4 days (P�0.0277) postsurgery. C1-INH levels at 6 weeks correlated inversely with the CDS values at 14 months
(r��0.3415, P�0.0058), but only in MBL2 A/A homozygotes (r��0.5044, P�0.0015). Patients with low C1-INH
levels (C1-INH �115%) had higher CDS values already at 7 months postsurgery. Patients with MBL2 A/A and low
C1-INH levels at 6 weeks postsurgery had 13.97 (95% CI:1.95 to 100.21, P�0.0087) times higher risk to develop an
early restenosis. Differences in the MASP-2 concentration were not associated with restenosis.

Conclusions—Determining C1-INH levels at 6 weeks postsurgery—together with genotyping of MBL2—might be a useful
marker in the identification of patients with high risk for early carotid restenosis. (Arterioscler Thromb Vasc Biol.
2007;27:2756-2762.)

Key Words: carotid arteries � genetics � inflammation � restenosis � risk factors

Carotid endarterectomy (CEA) is a routine surgical inter-
vention to prevent stroke in patients with severe symp-

tomatic or asymptomatic carotid atherosclerosis.1,2 The long-
term outcome of CEA is highly affected by the development
of recurrent carotid stenosis: either as a consequence of
myointimal hyperplasia3 (early restenosis, which develops
within 24 months after CEA) or of the renewal of atheroscle-
rosis3 (late restenosis). The incidence of an early restenosis
after CEA is approximately 13%4 in the first 2 years. It seems
that traditional risk factors of atherosclerosis are unable to
predict early restenosis,5,6 although studies are controver-
sial.7,8 This might reflect that the pathomechanism of an early
restenosis—which is a consequence of an inflammatory
response to the vessel wall leading to myointimal hyperplasia
of smooth muscle cells3—differs from those of primary
atherosclerosis.

It seems that the complement system plays an important
role in the inflammatory response in early restenosis after

eversion CEA. Recently in a prospective study, we demon-
strated that homozygous carriers of the wild-type (A) alleles
of the mannose-binding lectin (MBL) gene (MBL2) have
significantly higher risk to develop early restenosis after
eversion CEA compared with carriers of the defect (B, C, or
D) alleles of MBL2.9 Moreover, we have also demonstrated
that elevated levels of complement C3 (C3), but not other
noncomplement acute-phase reactants (APRs)—such as
C-reactive protein (CRP)—are associated with and might
directly contribute to the development of early restenosis,
depending on MBL2 genotype.10 Thus the lectin pathway has
a dual role in carotid artery disease: on the one hand an intact
lectin pathway seems to be protective against primary ath-
erosclerosis,11 whereas it plays a key role in the development
of early restenosis after CEA.9,10

Activation of the lectin pathway occurs when MBL (or
ficolins) bind their ligands, through MBL associated serine
proteases (MASPs, mainly through MASP-212), which leads
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to activation of the terminal complement cascade by C4 and
C2.13 C1-inhibitor (C1-INH) is the main inhibitor of lectin
pathway activation, but also inhibits classical pathway of
complement and the coagulation, fibrinolysis, and kinin-
kallikrein systems also.14 Only scarce literature data are
available on the association of C1-INH with atherosclerotic
vascular diseases.15 The objective of the present study was to
determine whether an association of C1-INH levels with early
restenosis after eversion type CEA exists, based on our
previous findings with MBL29 and C3.10 In a prospective
study, serum C1-INH concentrations were determined in
samples serially taken from patients who underwent eversion
type CEA and compared with the incidence and degree of
restenosis assessed by carotid duplex scan (CDS) examina-
tions during the follow-up. In addition, the influence of
different MBL2 genotypes on the association of C1-INH and
MASP-2 to early restenosis was also considered.

Methods
Patients
In this prospective study, we included 64 Hungarian patients (21
female and 43 male, aged between 43 and 79 years), with a median
stenosis of 83.8% (78.8 to 90.0, 25th to 75th percentile) of the
affected internal carotid arteries, who underwent eversion type CEA
at the Department of Cardiovascular Surgery, Semmelweis Univer-
sity, Budapest between October 2000 and March 2003. All patients
were followed-up for at least 1 year (median 13.8, (12.3 to 19.0)
months). All patients gave informed consent and the study was
approved by the Ethical Committee of the Semmelweis University,
Budapest and conformed to the principles outlined in the declaration
of Helsinki.

Study Design
Patients included in the present study represent a subgroup of a
prospective study of 123 consecutive patients, in which MBL2
genotypes,9 changes in CRP16 and C310 levels were previously
published. The reason for including less patients in the present study
was the limited availability of the serum samples, otherwise the
study setup was the same.9,10,16

Briefly, all patients underwent eversion type CEA: the surgical
technique has been described earlier.17 The indication for CEA was
in accordance with the American Heart Association guidelines.18

Blood samples were collected at 4 different time intervals;
preoperatively and 4 days, 6 weeks, and 14 months postsurgery.
Serum was immediately separated and stored at �80°C until
laboratory use, whereas EDTA-anticoagulated blood samples were
obtained for DNA preparation preoperatively.

CDS examinations (ATL Ultramark 9 HDI system) were per-
formed preoperatively and at 6 weeks, 7 months, and 14 months
postsurgery by an experienced radiologist. The common, internal,
and external carotid arteries on both sides were examined in the
standard fashion, spectral measurements were taken with a Doppler
angle between 55° and 60°. The diagnostic criteria for internal
carotid artery stenosis and restenosis were based on peak systolic
velocities and end diastolic velocities as well as internal carotid
artery/common carotid artery ratios. Patients had medical check-up
and CDS examinations at 6 weeks (median 5.7 [4.6 to 8.0]), 7
months (median 6.8, [6.2 to 7.9]) and at 14 months (median 13.8
[12.3 to 19.0]) postsurgery. Early restenosis was defined as �50%
stenosis of the operated internal carotid artery at 14 months postsur-
gery (which reflects the pathomechanism). Early restenosis devel-
oped in 10/64 (15.63%) patients during the follow-up, which is
comparable to data published in the literature,4 in 3/64 (4.7%) cases
clinically significant (�70%) restenosis developed (that indicated a
second surgery/intervention). Baseline characteristics of the patients
who developed or did not develop early restenosis are shown in
Table 1.

Laboratory Analysis
Serum concentrations of C1-INH were measured by radial immuno-
diffusion method,19 using goat antisera against human C1-inhibitor
(Quidel) for detection. C1-INH concentrations are expressed as
percentages of the standard calibrator, which was pooled human
serum of healthy blood donors. Total genomic DNA was extracted
from white blood cells using the method of Miller.20 Determination
of the alleles of the MBL2 gene were performed by polymerase chain
reaction (PCR) using sequence specific priming (PCR-SSP), as
described previously.21 MASP-2 levels were measured by enzyme
linked immunosorbent assay (ELISA) method as described in sup-
plemental Table I (available online at http://atvb.ahajournals.org).

Statistical Analysis
Statistical analysis was performed with SPSS for Windows 13.0.1
(SPSS Inc) and Prism for Windows 4.02 (GraphPad Software)

Table 1. Baseline Characteristics of the Patients With or Without Restenosis During the
Follow-Up

Patients With
Restenosis

(n�10)

Patients Without
Restenosis

(n�54) P *

Age, years 65.5 (56.0–73.0) 67.5 (58.0–73.0) 0.9410

Sex, male/female 7/3 (70.0%/30.0%) 36/18 (66.7%/33.3%) 1.0000†

Smoking status, ever/never 4/6 (40.0%/60.0%) 24/30 (44.4/55.6%) 1.0000†

Diabetes mellitus, yes/no 3/7 (30.0%/70.0%) 11/43 (20.4%/79.6%) 0.6775†

Hypertension, yes/no 10/0 (100.0%/0.0%) 46/8 (85.2%/14.8%) 0.3373†

CAD, yes/no 6/4 (60.0%/40.0%) 30/24 (55.6%/44.4%) 1.0000†

History of TIA/stroke, yes/no 7/3 (70.0%/30.0%) 41/13 (75.9%/24.1%) 0.7011†

Body mass index, kg/m2 25.08 (24.79–28.60) 25.18 (22.84–27.86) 0.4484

Total cholesterol, mmol/L 6.94 (6.67–7.84) 6.15 (5.54–6.94) 0.0214

Triglycerides, mmol/L 1.75 (1.30–2.35) 1.90 (1.33–2.41) 0.7463

CRP, mg/L 4.60 (1.18–21.56) 6.45 (3.05–13.75) 0.3271

*Mann–Whitney nonparametric test, †Fisher exact test. Values presented as absolute numbers (percentages) or
medians (interquartile ranges). Restenosis was defined as �50% stenosis of the operated artery at the end of the
study period. CAD indicates coronary artery disease; TIA, transient ischemic attack; CRP, C-reactive protein; C1-INH,
C1-inhibitor.
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statistical software products. As many of the variables had non-
Gaussian distributions we used nonparametric tests throughout the
analysis. We used the Mann–Whitney U test to compare 2 indepen-
dent groups, the Fisher exact test to compare categorical variables,
the Friedman test for variance analysis (using Dunn’s post hoc test
comparisons between 2 repeated measures), Spearman rho to calcu-
late correlations, and 2-way ANOVA with Bonferroni posttests to
detect interactions. Multiple logistic regression and receiver operator
characteristics (ROC) analyses were also performed. All statistical
analyses were performed 2-tailed and P�0.05 was considered as
significant. Values presented in the text are medians (interquartile
ranges), unless otherwise stated.

Results
Changes in C1-INH Levels During the Follow-Up
Concentrations of C1-INH were determined in the patients at
4 different time intervals; preoperatively, as well as 4 days, 6
weeks, and 14 months postsurgery (Figure 1A). C1-INH
levels significantly increased at 4 days postsurgery compared
with the preoperative values (156.0 [131.0 to 172.5]% versus
115.0 [95.5 to 131.0]%, P�0.01 Dunn’s post hoc test after
Friedman’s test). During the follow-up, we observed a sharp
decrease in C1-INH levels at 6 weeks compared with the 4
days postsurgery values (P�0.01) and C1-INH levels re-
mained lower at 14 months as compared with the 4 days
postsurgery levels (P�0.01).

Next, patients were divided into 2 subgroups according to
the MBL2 carrier state. Thirty-seven patients were homozy-
gous for the MBL2 normal (A) allele (MBL A/A), whereas 27
patients carried at least 1 variant (B, C, or D) MBL2 allele

(MBL A/O or O/O). We found no association between MBL2
genotypes and in changes in C1-INH levels during the
follow-up (data not shown).

Changes in MASP-2 Concentrations According to
Different MBL2 Genotypes During the Follow-Up
Concentrations of MASP-2 were also determined in the
samples. The increase in MASP-2 levels at 4 days postsur-
gery compared with the baseline values did not reach statis-
tical significance, however an increasing trend could be
observed. Considering all patients, MASP-2 levels were
lower at 6 weeks (P�0.01) and at 14 months (P�0.01)
compared with the 4 days postsurgery results, respectively
(Figure 1B). However, the decrease in MASP-2 levels at 6
weeks compared with 4 days postsurgery was only significant
(P�0.01) in patients with the MBL A/A genotype, where
MASP-2 even decreased below baseline values (P�0.01). In
patients with MBL A/O or O/O MASP-2 levels were not
decreased at 6 weeks compared with 4 days postsurgery
levels.

Association of C1-INH and MASP-2 Levels to
Early Restenosis
Concentrations of C1-INH and MASP-2 were compared in
patients who developed (n�10) and who did not develop
(n�54) early restenosis at 14 months postsurgery. Patients
with early restenosis had lower C1-INH levels in blood
samples taken at 6 weeks (P�0.0052) and also at 4 days

Figure 1. Changes in C1-INH and MASP-2
levels during the follow-up. Elevation in
C1-INH levels followed CEA at 4 days post-
surgery. From day 4 to week 6 C1-INH and
MASP-2 levels decreased sharply. Medians
and interquartile ranges are presented.
Dunn’s post hoc test after repeated mea-
sures ANOVA (Friedman test): *P�0.05,
**P�0.01, ***P�0.001.

Table 2. Association of C1-INH and MASP-2 Levels to Early Restenosis at Different Time Intervals

Time of Sampling

C1-INH, % of NHS MASP-2, mg/L

Restenosis, Yes*
(n�10)

Restenosis, No*
(n�54) P†

Restenosis, Yes*
(n�10)

Restenosis, No*
(n�54) P†

Pre-OP 102.5 (87.0–115.0) 115.0 (97.0–131.0) 0.0565 0.37 (0.18–0.63) 0.42 (0.32–0.84) 0.2754

4 days 134.0 (123.75–153.5) 158.0 (135.5–177.0) 0.0277 0.73 (0.34–1.05) 0.55 (0.37–0.90) 0.4998

6 weeks 112.5 (105.75–120.25) 131.0 (115.5–144.5) 0.0052 0.37 (0.24–0.49) 0.36 (0.26–0.65) 0.6639

14 months 135.5 (122.0–147.25) 124.0 (108.0–146.5) 0.3999 0.37 (0.26–0.89) 0.36 (0.24–0.55) 0.9117

*Restenosis was defined as �50% reduction in diameter during the CDS examination at 14 months. †Mann–Whitney nonparametric test. Values
presented as absolute numbers or medians (interquartile ranges). C1-INH indicates C1-Inhibitor; NHS, normal human serum of healthy blood donors;
pre-OP, preoperatively.
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(P�0.0277), compared with the patients who did not develop
restenosis (Table 2). Similarly, baseline C1-INH levels
tended to be lower in patients who developed restenosis
(P�0.0565). In contrast, we found no association between
C1-INH concentrations at 14 months postsurgery and
restenosis.

Considering MASP-2 concentrations, no significant asso-
ciations with early restenosis were detected (Table 2).

Correlation of C1-INH Concentrations With the
Degree of Restenosis
Next, a ROC analysis was performed to determine which
blood sampling time of C1-INH (pre-operative, 4 days, or 6
weeks postsurgery) has the best specificity and sensitivity
value in the prediction of early restenosis. The area under the
curve for the ROC analysis was the highest at 6 weeks
(0.7796), followed by the 4 days postsurgery (0.7204) and the
preoperative (0.6907) C1-INH measurements. Thus C1-INH
levels determined at 6 weeks postsurgery was included in the
further analysis.

We found a strong significant inverse correlation between
C1-INH concentrations at 6 weeks and the degree of reste-
nosis at 14 months (r��0.3415, P�0.0058). Correlations
were also determined in the patients, grouped by MBL2
genotypes. The strong inverse correlation between serum
C1-INH levels at 6 weeks and the degree of restenosis at 14
months postsurgery was only present in patients with MBL
A/A (r��0.5044, P�0.0015), but not in patients with MBL
A/O or O/O genotypes (r��0.1418, P�0.4805).

Predictive Value of Low C1-INH Levels at 6
Weeks in the Development of an Early Restenosis
To assess the predictive value of C1-INH levels on the
development of restenosis during the follow-up, patients were
categorized according to low versus normal/high C1-INH
concentrations measured at 6 weeks postsurgery. Low C1-
INH levels were defined according to a ROC analysis with
the best specificity (0.741) and sensitivity (0.700) values and
were set as C1-INH �115.0%, which equaled to the lowest
tertile of the whole group. As presented on Figure 2 CDS
values progressively increased in the group of low C1-INH
patients whereas those with high C1-INH were characterized
with a less pronounced increase. Two-way ANOVA with
Bonferroni posttests were performed. Patients with low C1-
INH levels had significantly higher CDS values at 7 months
(P�0.01) and later at 14 months (P�0.05) postsurgery. Low
C1-INH levels are associated with high CDS values during
the follow-up period at high statistical significance
(P�0.0001 for 2-way ANOVA).

Next, multiple logistic regression analysis was performed
to calculate the odds ratio of low C1-INH levels at 6 weeks
postsurgery for the prediction of an early restenosis (CDS
�50% at 14 months postsurgery; Table 3). In the model we
adjusted for age and sex, as no traditional risk factors or CRP
concentrations determined at 6 weeks showed association
with restenosis (data not shown). In all patients we found that
those patients with low C1-INH levels at 6 weeks postsurgery
have 6.93 (95% CI:1.55 to 31.02, P�0.0113) times higher
risk to develop an early restenosis in 14 months, compared
with the patients with C1-INH levels in the 2 higher tertiles,
independent of age and sex (Table 3).

The predictive value of low C1-INH levels was significant
and much more pronounced in patients with the MBL2 A/A
genotype (Table 3), the odds ratio for the development of an
early restenosis was 13.97 (95% CI:1.95 to 100.21,
P�0.0087) in patients with low C1-INH levels. On the
contrary, in patients with MBL A/O or O/O, low C1-INH
levels did not have significant predictive value (P�0.3791).

Discussion
The main novel finding of the present report is that low
C1-INH levels, determined at 6 weeks postsurgery, are able
to predict early restenosis after eversion CEA, depending on
MBL2 genotypes. Patients with C1-INH levels at the lowest
tertile had almost 7-fold higher risk to develop early resteno-
sis compared with patients with C1-INH levels in the 2 higher
tertiles, adjusted for age and sex. The risk is even higher in

Figure 2. Dynamic changes of CDS values during the follow-up
period in groups of patients stratified according to 6 week
C1-INH levels. Patients with low C1-INH showed sharp increase
and had higher CDS values during the follow-up. Means and
95% confidence intervals are presented, 2-way ANOVA with
Bonferroni posttests: *P�0.05, **P�0.01.

Table 3. Predictive Value of Low C1-INH Levels at 6 Weeks for the Development of an Early Restenosis Adjusted for
Age and Sex

B SE P
Odds Ratio

(95% Confidence Interval)

All patients (n�64) C1-INH low/normal* 1.9363 0.7646 0.0113 6.9330 (1.5493–31.0248)

C1-INH low/normal* patients with MBL2 A/A (n�37) 2.6369 1.0053 0.0087 13.9698 (1.9475–100.2056)

C1-INH low/normal* Patients with MBL2 A/O or O/O (n�27) 1.3996 1.5912 0.3791 4.0535 (0.1792–91.6848)

*Low C1-INH levels were defined according to a ROC analysis, with the best specificity (0.741) and sensitivity (0.700) values and was set as
C1-INH�115.5%, which equaled to the lowest tertile of the patient group. Multiple logistic regression analysis, age is a continuous variable, sex is
a categorical variable in the model. C1-INH indicates C1-inhibitor.
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subjects with the MBL2 A/A genotype: patients with low
C1-INH concentrations have nearly 14-times higher risk for
early restenosis. Patients with low C1-INH levels had signif-
icantly higher CDS values already at 7 months postsurgery
compared with the patients with normal/high C1-INH.
MASP-2 levels did not have significant predictive value in
early restenosis and showed no associations with CDS values
during the follow-up. We found that C1-INH levels are
increased at 4 days postsurgery compared with the preoper-
ative values. As C1-INH is a well known positive APR,22 this
observation might confirm our previous finding, that a strong
acute-phase reaction follows CEA at 4 days postsurgery,
which can be detected by sensitive inflammatory markers,
such as CRP.10 At 6 weeks postsurgery—with the abatement
of the acute-phase reaction—levels of C1-INH returned to
baseline. During the 14 months of follow-up, however, we
observed an increasing trend of C1-INH levels in patients
who developed restenosis—similar to our previous observa-
tion with C3.10 Thus it seems that the regulation of comple-
ment proteins differs from noncomplement APRs, and there
might be an upregulation in patients who develop restenosis
after CEA.

C1-INH is not only a potent inhibitor of the lectin pathway,
but also inhibits classical pathway of complement and pro-
teases of 3 other plasma enzyme cascades (coagulation,
fibrinolysis, and kinin-kallikrein).14 It is a serine-protease
inhibitor, which forms inactive complexes with its target
proteinases (C1r, C1s, coagulation factors XIa, and XIIa, and

plasma kallikrein). The primary sources of C1-INH synthesis
are hepatocytes, however secondary extrahepatic sites of
production has also been described (monocytes, fibroblasts,
endothelial cells, megakaryocytes, microglial cells, neurons,
placenta).23 Several patients who developed significant early
restenosis at the end of the follow-up, had slightly lower
serum C1-INH levels already prior CEA (at the margin of
statistical significance). During the follow-up this observation
has become significant and low levels of C1-INH were able
to predict restenosis in the patient group. Thus we assume that
initially low C1-INH levels are not able to regulate comple-
ment activation sufficiently in patients. This assumption is
confirmed by the observation that low C1-INH has significant
predictive value only in patients with the MBL2 A/A geno-
type. Thus we conclude—as we reported earlier9—that an
intact lectin pathway might be required for restenosis, and
insufficient regulation by low C1-INH levels contributes to
the uncontrolled complement activation (Figure 3 shows the
pathophysiology). However, we cannot rule out the possibil-
ity that dysregulation of the other plasma enzyme systems—
because of the decreased C1-INH levels—also contributes to
the process.

Complement activation plays pathophysiologic roles dur-
ing ischemia/reperfusion injury24 and the involvement of the
lectin pathway is also suggested.25,26 During eversion CEA
tissue hypoxia occurs for the time of cross-clamping (approx.
20 minutes) of the carotid artery, which may result in
complement activation. During surgery, the atherosclerotic

Figure 3. The role of C1-INH and MBL2 in the pathophysiology of restenosis. In patients with an intact lectin pathway MBL might bind
to neointimal intermedier filaments or endothelial cells and activate complement (C�), which is insufficiently inhibited by low C1-INH lev-
els. This might lead to hyperplasia of smooth muscle cells (SMCs) and restenosis.
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plaque is removed together with the intima, exposing a new
surface in the vessel wall, which is mainly composed by
smooth muscle cells, inflammatory cells, and extracellular
matrix proteins. We assume that the initiation of the lectin
pathway occurs by binding of MBL to the endothelial cells or
intermedier filaments,27 and it is not sufficiently controlled by
low C1-INH levels attributable to low hepatic synthesis or
lack of local production of neointimal cells. This leads to
activation and proliferation of smooth muscle cells28 and
macrophages, which might lead to the increased production
of cytokines and growth factors,29 which finally leads to
myointimal hyperplasia. Prior studies conducted on patients
with acute myocardial infarction have shown that treatment
with intravenous C1-INH may reduce myocardial inju-
ry.30,31 Based on our findings it can be assumed that
supplementation with C1-INH during the postoperative pe-
riod might be beneficial in the prevention of restenosis in
patients with CEA.

It seems that monitoring complement proteins—especially
C3 and C1-INH—has a rationale in the follow-up of CEA.
Previously we have shown that high C3 levels are associated
with the degree of restenosis determined by CDS after CEA.10

High C3 levels might have a direct role in the hyperprolif-
eration of vascular smooth muscle cells28 and indicate the
chronic complement dependent inflammation as a special
marker, and not as a common acute phase reactant.10 How-
ever C3 was not able to predict early restenosis in these
patients. In contrast to the increasing evidence on C3 as a
useful risk factor in coronary32–34 or carotid10 artery disease,
scarce data are available on the association of C1-INH with
vascular diseases. Kostner et al found that patients with
unstable angina pectoris tended to have higher C1-INH levels
compared with patients with stable angina pectoris.15 In the
present study we reported that low C1-INH levels are
associated with poorer outcome after eversion CEA. Thus the
relation of C1-INH levels with different vascular diseases
remains to be further examined.

In conclusion, we have shown that low C1-INH levels are
associated with and are able to predict early restenosis after
CEA. These results are one step toward understanding reste-
nosis development after eversion CEA, however further
studies are required to confirm the role of C1-INH as a
marker in the identification of patients with high risk for early
recurrent carotid stenosis. Moreover it would be interesting
and important to study the role of C1-INH in patients with
carotid artery stenting, which are currently under way in our
Departments.
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The complement system is part of the innate immune system
and has an essential role in host defense against pyogenic bacte-
ria, bridging innate and adaptive immunity and in the elimination
of circulating immune complexes and products of inflammatory
injury (Walport, 2001a, 2001b). Uncontrolled or inappropriate
complement activation plays an important role in several disease
conditions, such as autoimmune diseases, sepsis, acute pancre-
atitis, atherosclerosis and cardiovascular diseases (Oksjoki et al.,
2003, 2007). Increasing evidence shows, that complement has an
essential role in ischemia/reperfusion (I/R) injury (Arumugam et al.,
2004, 2006; Kilgore et al., 1994; Oksjoki et al., 2007) and targeting
complement might be effective in the reduction of tissue damages
caused by I/R injury (Dong et al., 1999; Weisman et al., 1990). How-
ever, most of these data comes from animal experimental models
and only scarce data is available on in vivo complement activation
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ation plays an important role in ischemia/reperfusion (I/R) injury. The
was to detect the presence and mechanism of complement activation in
d endarterectomy (CEA).
n products C1rsC1-inhibitor, C4d, C3a and SC5b-9 and concentrations of
easured in samples serially taken from 16 patients with eversion CEA and
(CAS) in the first 24 h post-surgery/intervention. MBL2 genotypes were

intense increase in C3a levels were observed immediately after surgery
ight elevation in SC5b-9 levels (p < 0.05). C3a levels remained elevated until
th the baseline values and with CAS patients. Peak C3a levels correlated
ing (r = 0.5921, p = 0.02). No significant changes were detected in C1rsC1-
g CEA, and we found no association between the generation of C3a and

Complement activation was not present in patients with CAS.
activation follows CEA and correlates with the time of I/R injury. The lack
role of the alternative and not the lectin pathway in the process.
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tivation follows eversion carotid endarterectomy and correlates with
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due to I/R injury in humans (Arumugam et al., 2006; Bottiger et al.,
2002; Fiane et al., 2003; Groeneveld et al., 1997; Straatsburg et al.,
2000).

Carotid endarterectomy (CEA) is a well-established surgical
method, which provides protection against stroke in some patients
with severe carotid atherosclerosis (Anon., 1995). However, early
recurrent stenosis develops in 10–15% of the cases in the first 2
years following CEA, which is thought to be secondary to an inflam-
matory neointimal hyperplasia of smooth muscle cells (Trisal et al.,
2002). Previously, we have shown that carriers of the normal (A)
allele of mannose-binding lectin gene (MBL2) and those with low
levels of C1-inhibitor (C1-INH) of complement have higher risks to
develop early restenosis after eversion CEA (Rugonfalvi-Kiss et al.,
2005; Széplaki et al., 2007) and high complement C3 levels are asso-
ciated with a high degree of restenosis (Széplaki et al., 2006). These
observations indirectly highlighted, that activation of the comple-
ment system might play an important role in the pathomechanism
of early restenosis after CEA.

During CEA, cross-clamping of the carotid artery is performed,
which might trigger I/R injury and possibly complement activation.
However, there are no published data on the occurrence and pos-

dx.doi.org/10.1016/j.molimm.2008.02.011
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01615890
mailto:fustge@kut.sote.hu
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sible consequences of complement activation following CEA. Thus
our primary aim in the present study was to detect the presence
and to investigate the mechanism of early complement activation
in patients who underwent CEA. Moreover, we aimed to study the
relation of complement activation to the acute-phase response,
assessed by determination of C-reactive protein (CRP) levels as well.

1. Materials and methods

1.1. Study subjects and setup

We included 16 Caucasian patients (9 male and 7 female, aged
41–84 years), who underwent eversion type CEA at the Depart-
ment of Cardiovascular Surgery, Semmelweis University, Budapest
between January and May 2007 in the present study. Only patients
without clinical signs or medical documentation of acute or severe
chronic infection, autoimmune disease, sepsis or malignancy were
included. Indication of CEA was in accordance with the Ameri-
can Heart Association guidelines (Biller et al., 1998); the details
of the surgical procedure has been described previously (Entz et
al., 1996). The time of clamping of the carotid artery was recorded
during surgery. Ten Caucasian patients (seven males and three
females, aged 50–75 years) who underwent percutaneous trans-
luminal carotid artery balloon angioplasty and stenting (CAS) at
the same department between March and May 2007 were also
Please cite this article in press as: Széplaki, G., et al., Early complement ac
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studied as patient controls. Indication for CAS was in accordance
with the American Heart Association/American Stroke Association
guidelines (Sacco et al., 2006); CAS was performed with currently
accepted anticoagulant and antiplatelet prophylaxis, with distal
protection. All patients gave informed consent and the study was
approved by the Ethical Committee of the Semmelweis Univer-
sity, Budapest and conformed to the principles outlined in the
declaration of Helsinki. Table 1 shows the descriptive statistics
of the study population. Blood samples were serially drawn from
antecubital veins prior CEA/CAS (baseline – BL) and immediately
after (0 h), 1 (1 h), 4 (4 h), 8 (8 h) and 24 hours (24 h) following
surgery/intervention. All clinically relevant complications during
the 24 h post-surgery/intervention were recorded into the study
database.

1.2. Laboratory methods

Serum specimens were allowed to clot for 2 h prior separation
and were deep frozen at −80 ◦C. Plasma samples for the mea-
surement of complement activation products were collected in
EDTA containing vacuum tubes, were separated within 1 h and

Table 1
Descriptive statistics and baseline levels of the complement activation products of the pa

Carotid
endarterectomy

N 16
Age, years 67.5 (53.5–71.5)
Sex, male (%) 9 (56.3%)
ICA stenosis (%) 90.0 (80.0–90.0)
History of stroke, n (%) 9 (56.3%)
History of CAD, n (%) 4 (25.0%)
Hypertension, n (%) 14 (87.5%)
Diabetes mellitus, n (%) 9 (56.3%)
Hyperlipidaemia, n (%) 7 (43.8%)
CRP (mg/L) 12.31 (2.50–20.00)
MBL2 genotype A/A, n (%) 9 (56.3%)
C1rsC1-INH (AU/mL) 68.11 (60.03–91.91)
C4d (�g/mL) 1.50 (1.06–2.55)
C3a (ng/mL) 125.3 (50.7–183.0)
SC5b-9 (ng/mL) 197.2 (121.5–258.2)

Values presented as medians (interquartile ranges) and absolute numbers (percentages)
*Fisher’s exact test. ICA indicates internal carotid artery; CAD, coronary artery disease; M
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deep frozen at −80 ◦C immediately until laboratory use. Total
genomic DNA was extracted from white blood cells using the
method of Miller (Miller et al., 1988). Determination of the alleles
of the MBL2 gene were performed by polymerase chain reaction
using sequence specific priming (PCR-SSP), as described previ-
ously (Garred et al., 2003a). We used commercially available
enzyme-linked immunoassay (EIA) kits for the detection of com-
plement activation products C4d, C3a and SC5b-9 (Quidel, San
Diego, CA), while we used an in-house ELISA system for the detec-
tion of C1rsC1-INH complexes as described previously (Nagy et al.,
2000), which is referred as arbitrary units per milliliter (AU/mL).
Serum CRP concentrations were measured by particle-enhanced
immunturbidimetric assay performed on a computerized labora-
tory analyzer (Roche Cobas Integra 400, Basel, Switzerland).

1.3. Statistical analysis

Statistical analysis was performed with SPSS for Win-
dows 13.0.1 (SPSS Inc., Chicago, IL, http://www.spss.com) and
Prism for Windows 4.02 (GraphPad Software, San Diego,
CA, http://www.graphpad.com) statistical software products. As
many of the variables had non-Gaussian distributions we used
non-parametric tests throughout the analysis. We used the
Mann–Whitney’s U-test to compare two independent groups, the
Fisher’s exact test to compare categorical variables, the Friedman
tivation follows eversion carotid endarterectomy and correlates with
16/j.molimm.2008.02.011

test for variance analysis (using Dunn’s post hoc test comparisons
between two repeated measures), Spearman’s Rho to calculate cor-
relations and multiple logistic regression models for multivariate
analysis. All statistical analyses were performed two-tailed and
p < 0.05 was considered as significant. Values presented in the text
are medians (interquartile ranges), unless otherwise stated.

2. Results

2.1. Early complement activation follows CEA

Concentrations of the complement activation products were
determined in the samples serially taken from the study sub-
jects (Table 2). We found that alterations in C3a were significant
in patients with CEA (p < 0.0001 for Friedman’s test), but not in
patients with CAS (p = 0.1481). C3a increased sharply immediately
after surgery (0 h) and remained higher compared with the baseline
values at 1 and 4 h following CEA (Table 2). Patients who underwent
CEA had higher C3a levels at 0, 1 and 4 h post-surgery/intervention,
but not at baseline compared with patients with CAS (Fig. 1C).
We observed a modest increase in SC5b-9 levels immediately after

tients

Carotid artery
stenting

p

10 –
64.0 (54.0–69.5) 0.7318

7 (70.0%) 0.6834*
85.0 (77.5–90.0) 0.4977

2 (20.0%) 0.1092*
6 (60.0%) 0.1087*
6 (60.0%) 0.1627*
4 (40.0%) 0.6882*
2 (20.0%) 0.3989*
2.42 (1.49–13.59) 0.2357
6 (60.0%) 1.0000*

72.24 (66.76–85.50) 0.4768
0.59 (0.31–1.37) 0.0165

76.5 (14.1–295.5) 0.7319
163.3 (101.8–341.5) 0.8537

. p-Values were calculated with the Mann–Whitney’s non-parametric test and the
BL2, mannose-binding lectin gene, CRP, C-reactive protein.

dx.doi.org/10.1016/j.molimm.2008.02.011
http://www.spss.com/
http://www.graphpad.com/
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Table 2
Concentrations of the complement activation products at baseline and following carotid endarterectomy or stenting

Baseline 0 h 1 h 4 h 8 h 24 h

(A) Patients with CEA
C1rsC1-INH (AU/mL)

Median 68.11 77.26 62.51 66.57 63.44 64.70
25th–75th percentile 61.09–91.80 59.83–84.32 55.19–83.50 58.21–85.99 51.58–74.83 50.36–75.72

C4d (�g/mL)
Median 1.50 1.60 1.45 1.28 1.20 1.81
25th–75th percentile 1.06–2.46 0.64–2.40 0.71–2.16 1.08–1.91 0.69–1.86 0.75–2.61

C3a (ng/mL)
63.61
94.95

160.89
133.73
Median 125.29 641.21*** 5
25th–75th percentile 54.74–178.47 438.43–1355.03 2

SC5b–9 (ng/mL)
Median 197.22 229.23*
25th–75th percentile 130.10–247.81 211.46–266.00
Please cite this article in press as: Széplaki, G., et al., Early complement ac
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(B) Patients with CAS
C1rsC1-INH (AU/mL)

Median 72.24 69.70 67.16
25th–75th percentile 67.69–77.88 62.68–72.20 59.36

C4d (�g/mL)
Median 0.59 0.40 0.56
25th–75th percentile 0.40–0.87 0.11–0.98 0.10

C3a (ng/mL)
Median 76.53 151.17 92.50
25th–75th percentile 29.10–198.66 67.31–238.49 65.68

SC5b–9 (ng/mL)
Median 163.32 166.14 147.43
25th–75th percentile 107.51–261.37 88.86–331.93 112.87

Dunn’s post hoc test compared to the baseline values after repeated measures ANOVA (Fri
CAS, carotid artery stenting.

surgery compared to the baseline in patients with CEA, but not in
patients with CAS (Table 2).

Levels of C1rsC1-INH and C4d did not change significantly
during the study period in either patient group (Table 2). How-
ever, patients with CEA had higher baseline C4d levels compared

Fig. 1. Complement activation follows carotid endarterectomy in patients with CEA – but
operation, which reflected complement activation. Means and S.E.M. are presented. Mann
* 453.48* 256.61 161.32
–821.10 245.56–687.02 153.51–482.57 122.61–465.11

183.96 168.11 237.17
–232.81 105.90––300.59 116.32–222.03 192.75–318.02
tivation follows eversion carotid endarterectomy and correlates with
16/j.molimm.2008.02.011

72.05 68.09 63.91
–81.90 64.97–76.88 63.02–73.78 59.04–73.42

0.51 0.96 0.50
–1.32 0.17–1.10 0.38–1.32 0.23–0.95

125.66 141.53 266.17
–112.63 80.11–239.36 48.05–230.95 161.48–312.04

249.01 273.35 259.16
–164.03 204.38–310.62 132.45–311.44 157.60–337.97

edman test): *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001. CEA indicates carotid endarterectomy;

with CAS patients at univariate analysis (Table 1). High C4d lev-
els (defined as levels exceeding the median of the whole group)
were associated with lack of coronary artery disease (CAD) in the
patients’ medical history (p = 0.041 for Fisher’s exact test), but not
with age, sex, carotid stenosis, history of stroke, hypertension,

not with CAS – a significant sharp increase of C3a was observed immediately after
–Whitney’s non-parametric test: *p < 0.05, **p < 0.01.

dx.doi.org/10.1016/j.molimm.2008.02.011
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Fig. 2. Generation of C3a in patients with carotid endarterectomy according to the
MBL A/A and MBL A/O or O/O genotypes as well. Means and S.E.M. are presented. D

diabetes mellitus, hyperlipidaemia, MBL2 carrier state or CRP levels
(data not shown). After adjustment for history of CAD in a multivari-
ate analysis the difference in baseline C4d levels between patients
with CEA and CAS became statistically insignificant (p = 0.118, odds
ratio: 0.48, 95% confidence interval 0.17–1.22).

2.2. Lack of influence of the MBL2 genotype on C3a production in
patients with CEA

Patients with CEA were divided into two subgroups according
to the MBL2 carrier state. Nine patients were homozygous for the
MBL2 normal (A) allele (MBL A/A), while seven patients carried at
Please cite this article in press as: Széplaki, G., et al., Early complement ac
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least one variant (B, C, or D) MBL2 allele (MBL A/O or O/O). We found
no differences in the generation of C3a among the two patient sub-
groups: the increase in C3a immediately after surgery was evident
in patients with MBL A/A and in patients with MBL A/O or O/O too
(Fig. 2).

2.3. Correlation of peak C3a levels with the time of I/R injury
during CEA

During the surgical procedure the time of clamping of the carotid
artery was recorded and referred as the time of I/R injury. We found
a strong positive correlation between peak C3a levels and the time
of clamping in patients who underwent CEA (Fig. 3).

2.4. Changes in CRP levels in patients with CEA and carotid artery
stenting

To detect inflammatory and acute-phase response, levels of CRP
were also determined in the serial blood samples of the study
group. In both patient groups CRP levels significantly increased at
24 h post-surgery/intervention compared with the baseline values

Fig. 4. Changes in C-reactive protein levels following carotid endarterectomy or stenting.
both patient groups. Means and S.E.M. are presented. Dunn’s post hoc test after repeated
tivation follows eversion carotid endarterectomy and correlates with
16/j.molimm.2008.02.011

Fig. 3. Correlation between peak C3a levels and the time of clamping of the artery
in patients with carotid endarterectomy. Peak C3a levels correlated positively with
the time of I/R injury in patients with CEA. Rho and p-values for Spearman’s non-
parametric correlations.

(Fig. 4). However, patients with CEA had significantly higher CRP
levels at 24 h post-surgery compared with patients with CAS (41.65
(23.00–53.70) mg/L versus 13.18 (2.39–31.26) mg/L, p = 0.0159).

3. Discussion

The main novel finding of this study is that immediate comple-
ment activation follows and is related to the time of clamping of the
carotid artery during eversion CEA in humans. We found an exten-
sive increase in C3a levels, accompanied by a modest elevation in

A significant increase in CRP levels was observed 24 h post-surgery/intervention in
measures ANOVA (Friedman test): *p < 0.05, **p < 0.01.

dx.doi.org/10.1016/j.molimm.2008.02.011
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SC5b-9 levels immediately after surgery in patients with CEA. C3a
levels remained elevated at 1 and 4 h post-surgery compared with
the baseline values and with CAS patients as well. Peak C3a lev-
els correlated intensively with the time of clamping of the carotid
artery in CEA—which reflects the time of tissue I/R injury during
surgery. In contrast, we were not able to detect complement acti-
vation in patients who underwent CAS, where no marked I/R injury
occurs. To our best knowledge ours is the first report evidencing
that early complement activation follows CEA and correlates with
the degree of I/R injury in humans.

I/R injury is characterized by an intense inflammatory response
to the temporary ischemia and return of the blood supply of
the tissues (Arumugam et al., 2006; Carden and Granger, 2000).
According to animal experiments, complement activation and gen-
eration of C3a, C4a, C5a and the membrane attack complex (MAC)
are involved in the pathophysiology of I/R injury (Arumugam et
al., 2004, 2006; Kilgore et al., 1994; Oksjoki et al., 2007). To our
best knowledge two studies investigated the presence of comple-
ment activation following human vascular surgery (Fiane et al.,
2003; Groeneveld et al., 1997). Results of both are in line with
our present findings. Groeneveld et al. (1997) studied 19 patients
with elective abdominal aortic surgery with cross-clamping and
for comparison, 6 patients with peripheral vascular surgery where
no cross-clamping occurred. A significant increase in C3a fol-
lowed aortic, but not peripheral vascular surgery. They found a
significant correlation between the rises in C3a levels and elastase-
�1-antitrypsin levels (which is a marker for neutrophil activation).
Fiane et al. (2003) measured complement activation products in
serial blood samples of 19 patients with thoracoabdominal aortic
aneurism (TAAA) repair performed with cross-clamping compared
with 5 patients with abdominal aortic aneurism undergoing con-
ventional laparotomy where temporary ischemia was limited to
the inferior mesenteric artery or the internal iliac artery lines or 6
patients with endovascular stent graft implantation in the descend-
ing aorta where no temporary visceral ischemia occurred. In the
TAAA repair group, they observed complement activation as evi-
denced by elevation of the C3bc and SC5b-9 levels peaking at 8 h
after aortic declamping while complement activation totally lacked
in the other two groups.

Complement activation can result from activation of three dif-
ferent pathways, i.e. the classical, the lectin and the alternative
pathway. The classical pathway is typically initiated by IgM or IgG
antigen/antibody complexes that bind to the C1 complex. Initi-
ation of the lectin pathway occurs, when MBL (or ficolins) bind
their carbohydrate ligands, followed by activation of the MBL-
Please cite this article in press as: Széplaki, G., et al., Early complement ac
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associated serine protease-2 (MASP-2). Initiation of these two
pathways results in cleavage of C4 and later C2, finally in the for-
mation of the classical C3 convertase (C4b2a)(Arumugam et al.,
2006; Walport, 2001a). The alternative pathway is activated in
an antibody-independent manner, initiated by “foreign surfaces”
through spontaneous hydrolysation of C3 to C3b, which is able to
bind factor B. Factor D is able to cleave the bound factor B, forming
the alternative C3 convertase C3bBb. Initiation of each pathway is
unique, but independent of which pathway is activated, all result
in the downstream cleavage of C5 – with the liberation of anaphy-
latoxins C3a and later C5a – and finally in the formation of the MAC
by C5b-9 complexes which is responsible for cell lysis (Arumugam
et al., 2006; Walport, 2001a). Thus the detection of elevated C3a
and SC5b-9 levels in the sera of the study subjects clearly indicate
that the complement system is activated during CEA.

During activation of the classical pathway several activation
products are generated we have measured C1rsC1-INH complexes,
and C4d out of them. C4d levels at baseline seemed higher at
univariate analysis in CEA compared with CAS, however, the differ-
ence was apparent and diminished after adjustment in multivariate
analysis. Moreover, in the present study we could not detect ele-
 PRESS
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vation in C1rsC1-INH levels or in C4d levels during the serial
measurements in patients with CEA, indicating that complement
activation during CEA probably is not initiated through the classi-
cal pathway. Involvement of the lectin pathway is also seems to be
highly improbable: since we found that C3a generation did not dif-
fer between homozygous carriers of the wild type and carriers of
the variant type alleles of the MBL2, although these latter have sig-
nificantly lower MBL concentrations and impaired lectin pathway
activities (Garred et al., 2003b). These findings are partly at variance
with the results of Fiane et al. (2003). They demonstrated eleva-
tion in C1rsC1-INH, in C4bc and in C3bBbP levels in TAAA repair,
while in one patient with complete deficiency of MBL complement
activation was absent. Thus they concluded, that the lectin path-
way might be responsible for the most of complement activation
in those patients, however, activation of the alternative pathway
might directly or by amplification contributed to the process.

These results suggest, that it is not the classical or the lectin,
rather the alternative pathway that is activated mostly due to I/R
injury following CEA in humans. This conclusion supported by the
finding that intestinal of I/R injury is abolished in factor D knockout
mice and restored by addition of factor D (Stahl et al., 2003). How-
ever, the I/R injury is substantially lower in CEA compared to TAAA
repair, and we cannot rule out the possibility that local complement
initiation and production of C1rsC1-INH or C4d are not detectable
in systemic circulation, while due to the amplification loop on the
alternative pathway, generation of C3a can be observed.

It is well known, that an acute-phase reaction follows CEA, with
the elevation of CRP levels (Széplaki et al., 2006). On the other
hand CRP is able to activate complement through the classical path-
way (Siegel et al., 1974), thus it has been proposed according to
animal experimental models, that CRP might trigger and enhance
complement activation following I/R injury (Griselli et al., 1999).
In the present study we clearly demonstrated, that elevation of
CRP becomes evident at 24 h following CEA, while complement
activation immediately post-surgery. Thus, complement activation
precedes the elevation of CRP, suggesting that CRP is not responsi-
ble for initiation or enhancement of the process in CEA. Moreover,
this is supported by our observation that CRP response followed
CAS at 24 h, while complement activation lacked in these patients.

In conclusion we have shown, that early complement activa-
tion follows CEA and correlates with the time carotid clamping in
these patients. Our data suggests mostly the role of the alternative
pathway in the activation following I/R injury in CEA. This study
was designed as a “proof of concept study” to demonstrate comple-
ment activation on a limited number of patients with serial blood
tivation follows eversion carotid endarterectomy and correlates with
16/j.molimm.2008.02.011

sampling in the first 24 h. Thus, it remains to be clarified, whether
early complement activation has a pathophysiological role in the
development of restenosis following CEA or the lack of comple-
ment activation in CAS contributes to the different restenosis rate
observed in CAS.
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