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BEVEZETÉS 

 

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

statisztikák vezető helyén állnak. A megbetegedések hátterében, számos esetben 

atherosclerosis mutatható ki. Az atherosclerosis egy évtizedek alatt progresszívan 

kialakuló betegség, melyben az egyes stádiumok jól definiáltak: endotheldiszfunkció – 

fatty streak – köztes laesio – fibrosus plakk – komplikált laesio – vulnerábilis plakk – 

plakkruptura/erozió, trombózis. Az atherosclerosis etiológiáját tekintve multifaktoriális 

jellegű megbetegedés, kialakulásában genetikai prediszpozíció mellett környezeti 

tényezők károsító hatása játszik kulcsszerepet. Az atherosclerosis kialakulását 

magyarázó, általánosan leginkább elfogadott elmélet a „sérülésre adott válasz” 

(response to injury), melyet mai formájában Russel Ross fogalmazott meg 1999-ben. 

Az elmélet szerint az atherosclerosis kiváltó eseménye az endotheldiszfunkció, míg a 

folyamat továbbfejlődésében azonban a krónikus gyulladásnak van jelentős szerepe: „az 

atherosclerosis gyulladásos betegség”. 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), azonban 

felmerült egyes komplementfehérjék – elsősorban a C3 és C4 - lehetséges jelentősége 

is.  

Az érszűkület kialakulása egyes esetekben eltér, a primer atherosclerosisban 

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

szövettanilag elétérő jellegzetességeket mutat, az immunológiai és lipoproteinek által 

mediált mechanizmusok más arányban vesznek részt kialakulásában. A primer 

atherosclerosistól eltérő módon alakul ki és eltérően jellemezhető a revaszkularizációs 

eljárások során megjelenő restenosis is. Jellegzetes, hogy restenosisban a szűkület nem 

fokális, hanem diffúz kiterjedésű, a laesio koncentrikus szerkezetű és hiányzik belőle a 

lipidekben dús mag. Everziós carotis endarterectomia során a plakkal együtt eltávolítják 

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

leszorítása ischaemiás/reperfúziós (I/R) károsodást okoz. Ez gyulladásos citokinek és 

növekedési faktorok termeléséhez vezet, melynek hatására a mediából simaizomsejtek 

és monocyták vándorolnak az új felszínre. A sérült felszínhez vérlemezkék tapadnak és 
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aktiválódnak, tovább erősítve a gyulladásos választ. Kialakul egy ördögi kör, mely 

során nagymértékű neointimális hyperplasia és érfali remodelling jön létre; végül a 

neointimális réteg megvastagodik és restenosis alakul ki. 

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

kiemelt szerepet játszik a fertőzések elleni védelemben, az immunkomplexek 

eltávolításában, és a veleszületett és szerzett immunválasz közötti kapcsolat 

megteremtésében. A komplementrendszer képes a szervezetre káros idegen és a 

megváltozott saját struktúrák felismerésére, mellyel alapvető szerepet tölt be az 

immunhomeosztázis fenntartásában. 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 komplementrendszer fontos szerepet játszik az atherosclerosis folyamatában is. 

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. 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. 

Az ischaemiás/reperfúziós (I/R) károsodás aktivált polimorfonukleáris leukocyták 

jelenlétével, szabadgyökök termelésével, citokinek felszabadulásával, eikozanoidok 

termelésével jellemezhető folyamat. 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 membránkárosító 

komplex által közvetített sejtlízissel.   
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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, a dohányzással, 

testtömegindexxel (BMI), a vérnyomás értékkel, a szérum triglicerid-, összkoleszterin- 

és inzulinszinttel. Munkacsoportunk egy korábbi munkájában szintén szoros 

összefüggést mutatott ki a C3 szint, a BMI és a lipidparaméterek között. Az emelkedett 

C3 szint előrejelzi az akut miokardiális infarktus (AMI) megjelenését. 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 coronaria-bypass (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 carotis endarterectomiát követő első két évben az operált betegek 13%-ban jelenik 

meg korai restenosis. Ezt a folyamatot – a primer atherosclerosissal szemben – 

elsősorban neointimális simaizomsejt proliferáció jellemzi, melynek hátterében citokin 

és növekedési faktor túltermelés mutatható ki. Munkacsoportunk korábbi 

tanulmányában kimutatta, hogy a mannose-binding lectin gén (MBL2) homozigóta vad 

alléljainak hordozói között szignifikánsan nagyobb eséllyel alakul ki korai restenosis. 

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 carotis 

endarterectomia utáni korai restenosis, a szérum C3 szint és az MBL2 genotípus között. 
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Célkitűzéseink között szerepelt a carotis endarterectomia utáni korai restenosis, a C3 és 

egyéb, nem komplement akutfázis-fehérjék (CRP, haptoglobin, α2HS-glikoprotein 

[α2HSGP]) közötti összefüggés vizsgálata is. 

 

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

a szérum C1-inhibitor (C1-INH) és MBL-associated serine protease-2 (MASP-2) 

szint, valamint az MBL2 homozigóta vad alléljainak hordozása között? 

Az MBL2 homozigóta hordozói között nagyobb eséllyel alakul ki korai restenosis 

carotis endarterectomiát 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. A lektin út aktivációja során a ligandumot kötött MBL-MASP-2 

komplex képes C4-et hasítani és elindítani a kaszkádot. 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, azonban egy másik tanulmány adatai 

alapján nem mutatható ki különbség a regulátorfehérje koncentrációjában a korábban 

AMI-n átesett betegek és egészséges kontrollok mintáit összehasonlítva. 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 carotis endarterectomia 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. 

A gyulladásos reakció létrejöttében a komplementrendszer fontos mediátor szerepet tölt 

be; állatkísérletes modellek eredményei alapján a komplementrendszer gátlása 

hatásosan csökkentheti a vérellátási zavar által okozott szöveti károsodást. Azonban 
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nagyon kevés azon közlemények száma, melyben humán vizsgálatok eredményei 

alapján lehetne következtetni az I/R károsodás hatására kialakuló in vivo 

komplementaktiváció létrejöttére. Carotis endarterectomia során az artéria leszorításra 

kerül, 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 carotis 

endarterectomia 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 a carotis 

artéria ballonos tágítása és stentelése után – ahol az artéria nem kerül leszorítás alá. 
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MÓDSZEREK 

 

Súlyos koszorúérbetegek prospektív vizsgálata  

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

koszorúér-betegség 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 mintákat a műtét után 6 hónappal történt kontrollvizsgálat során vettük 

le, a kontrollvizsgálatok során a betegek egyikénél sem állt fenn akut infekció.  

2000 decemberében a betegektől postai kérdőív, ill. a háziorvosok megkeresésével 

kaptunk értékelhető információt a műtét után eltelt 65±5,8 hónapos követési idő alatt 

bekövetkezett eseményekről. A következő végpontok felderítését tűztük ki célul: 

halálozás, kardiális esemény miatti halálozás, a követési időben bekövetkezett új AMI, 

CABG műtét, PTCA szükségessége, stroke, carotis endarterectomia 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 csoportnál szérum és plazma mintákat gyűjtöttünk, adataikat írásos 

beleegyezés után rögzítettük.  

 

Carotis endarterectomia utáni prospektív vizsgálat  

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

érszűkület miatt carotis endarterectomián átesett betegek vontunk be. A műtéteket 2000 

október és 2003 március között végezték a Semmelweis Egyetem, Ér- és Szívsebészeti 

Klinikáján. 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 szokásokatA 

vizsgálatból kizártuk azokat a betegeket, akiknek ismert tumoros megbetegedése volt, 

vagy vasculitisben szenvedtek. A carotis endarterectomia indikációja megfelelt a 

Magyarországon is elfogadott American Heart Association ajánlásnak. A carotis 

endarterectomiát everziós technikával végezte 6 sebész, a sebészek között nem volt 
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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 carotis duplex 

scan (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. 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 carotis 

endarterectomián átesett betegek kontrollját 59 (27 [45,8%] nő és 32 [54,2%] férfi, 

életkor: 32-61 év) egészséges véradó és önkéntes képezte. A vizsgálatot a Semmelweis 

Egyetem etikai bizottsága engedélyezte, a vizsgálatban részt vevők írásos beleegyezést 

adtak. 

 

Carotis endarterectomiát követő prospektív obszervációs vizsgálat  

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

be, akik everziós carotis endarterectomián 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, TIA, diabetes mellitus, hipertónia 

vagy hyperlipidaemia fennállását és a dohányzási szokásokat. A carotis endarterectomia 

indikációja megfelelt az American Heart Association ajánlásának. 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) beteget vontunk be, akiknél perkután 

carotis stentelés történt a fenti intézményben, ugyanabban a periódusban. A stentelés 

indikációja megfelelt az American Heart Association és az American Stroke Association 

közös ajánlásában szereplő irányelveknek. A betegektől 6 időpontban történt vérvétel: 

beavatkozás előtt, közvetlenül a beavatkozás után, továbbá 1, 4, 8 és 24 órával azt 

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

vizsgálatban részt vevők részletes felvilágosítás után írásos beleegyezést adtak. 
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Laboratóriumi vizsgálatok 

A vizsgálatok során szérum és EDTA-val alvadásgátolt plazmamintákat gyűjtöttünk. A 

szérum mintákat ülepedés után, a levételtől számított 2 óra múlva centrifugáltuk, a 

szérumot elválasztottuk, aliquotokba osztottuk és -20°C-on tároltuk a mérésekig. Az 

EDTA-val alvadásgátolt plazma mintákat a mintavételtől számított 1 órán belül 

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

mérésekig. A genomiális dezoxiribonukleinsavat (DNS) EDTA-val alvadásgátolt, 

felhasználásig -20 fokon tárolt vérből kisózással nyertük. A megfelelő időben 

felolvasztott mintákból történt a komplement- és akutfázis-fehérjék, a lipidparaméterek 

(C3, C1-INH, MASP-2 CRP, haptoglobin, α2HSGP, összkoleszterin, triglicerid) 

szérumszintjének ill. a komplementaktivációs termékek (C1rsC1INH, C4d, C3a, SC5b-

9) plazmaszintjének, továbbá az MBL2 genotípusának és a C3 gén fast és slow 

allotípusának meghatározása. 

 

Klinikai vizsgálatok 

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 

0% és 100% között adtuk meg, ahol a 0% az intakt eret, a 100% a teljes elzáródást 

jelentette. 

 

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. Minden statisztikai tesztet kétoldalasan 

végeztünk, a próbák eredményét p<0,05 értékek esetén tekintettük szignifikánsnak.  
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EREDMÉNYEK 

 

A magas szérum C3 szint összefügg a súlyos koszorúér-betegség progressziójával 

Súlyos koszorúér-beteg nőkben 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 

(p=0,021). A magas C3 szintet nem magyarázta a C3*F allél hordozása. Nem találtunk 

összefüggést 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 

(OR) 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).  

 

A magas C3 szint összefügg a carotis endarterectomia utáni korai restenosis 

kialakulásával; az összefüggést részben az MBL2 homozigóta vad alléljainak 

hordozása határozza meg 

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 (p<0,001); az emelkedés azonban csak az MBL A/A 

hordozókban szignifikáns (p<0,001). A korai restenosist szenvedett betegekben a C3 

szintje emelkedett a többi beteghez képest (p=0,0175). A műtét után 14 hónappal mért 

C3 szint és a restenosis mértéke között pozitív korreláció áll fenn (r=0,3311, p=0,0075), 

az összefüggés csak az MBL A/A hordozókban szignifikáns (r=0,4904, p=0,0021). 

Logisztikus regressziós analízis segítségével igazoltuk, hogy a C3 szint és a restenosis 

mértéke közötti összefüggés csak részben MBL2 genotípus dependens (OR: 4,8924, 

95%CI: 1,146-21,4739, p=0,0354). Nem találtunk összefüggést az általunk vizsgált 

nem-komplement akutfázis-fehérjék (CRP, haptoglobin, α2HS-glikoprotein) és a carotis 

endarterectomia utáni korai restenosis kialakulása között.  
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Az alacsony szérum C1-INH szint előrejelzi a carotis endarterectomia utáni korai 

restenosis megjelenését az MBL2 homozigóta vad alléljainak hordozói között 

Carotis endarterectomiát követően a C1-inhibitor szintje szignifikánsan megemelkedik a 

műtét utáni 4. napon (p<0,01), majd normalizálódik 6 héttel a műtétet követően 

(p<0,01), függetlenül az MBL2 genotípustól. Azoknál a betegeknél, akiknél korai 

restenosis alakult ki, a C1-inhibitor szintje szignifikánsan alacsonyabb a műtét után 4 

nappal (p=0,0277) és 6 héttel (0,0052) a többi beteghez képest. Carotis endarterectomiát 

követően 6 héttel a C1-inhibitor koncentrációja negatívan korrelál a követési idő végén 

meghatározott restenosis mértékével (r=-0,3415, p=0,0058), ez az összefüggés csak az 

MBL A/A hordozókban szignifikáns (r=-0,5044, p=0,0015). Az alacsony C1-inhibitor 

szinttel rendelkező betegekben a restenosis mértéke már a követési idő 7. hónapjában 

magasabb a többi beteghez képest (p<0,01); az alacsony C1-inhibitor szint és a 

restenosis mértéke közötti összefüggés szignifikáns p<0,0001). 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 tendenciát mutat műtét 

után 4 nappal és lecsökken ehhez képest a műtét utáni 6. héten (p<0,01).  

 

Carotis endarterectomia után létrejön komplementaktiváció, melynek mértékét az 

ischaemiás/reperfúziós károsodás ideje határoz meg  

Carotis endarterectomiát követően a C3a szintje szignifikánsan megemelkedik 

közvetlenül a műtét után (p<0,001) és 4 órán keresztül magasabb marad (p<0,05) 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 (p<0,05). 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 
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fenn (r=0,5921, p=0,0200). A CRP szintje carotis endarterectomiát és stentelést 

követően is megemelkedik 24 órával a beavatkozás után (p<0,01, mindkét esetben). 

Carotis stentelésen átesett betegekben nem változik a C1rsC1INH, C4d, C3a és C5b-9 

szintje a beavatkozást követő első 24 órában.   



 13

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 lehet. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
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