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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE   

α1-PI α1-proteáz inhibitor 

APSAC acetilált plazminogén-streptokináz aktivátor komplex 

BSA szarvasmarha szérum albumin 

EDTA etilén-diamin-tetraacetát 

ELISA enzyme linked immunosorbent assay 

eNOS endothelial Nitric Oxide Synthase, endoteliális NO szintáz 

Fg fibrinogén 

FX (FV, stb.) X –es faktor (vagy más, megfelelő véralvadási faktor) 

FXa aktivált X-es faktor 

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

IgG immunoglobulin-G 

LDL low density lipoprotein 

NFκB nukleáris faktor κB 

PAI-1 plazminogén-aktivátor inhibitor 1 

Pefabloc® 4-(2-aminoetil)-benzoszulfonil-fluorid 

PGDF platelet-derived growth factor, trombocita eredetű növekedési faktor 

PMN-leukocita polimorfonukleáris (neutrofil) leukocita 

pNPP para-nitrofenol foszfát 

PZI protein Z inhibitor 

ROS reaktív oxigénszármazék 

rt-PA rekombináns tPA 

SK streptokináz 

SpPL „Spectrozyme-PL” 

(H-D-norleucil-hexahidrotirozil-lizin-p-nitroanilid) 

TAFI trombin aktivált fibrionlízis inhibitor 

TFPI tissue factor pathway inhibitor, a szöveti faktor út infibitora 

tPA szöveti típusú plazminogén aktivátor 

uPA urokináz típusú plazminogén aktivátor 

vCAMs vascular Cell Adhesion Molecules, vaszkuláris sejt adhéziós 

molekulák 

VWF von Willebrand faktor 
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BEVEZETÉS 

 

 

Az Orvosi Biokémiai Intézet Hemosztázis munkacsoportjának tagjaként 

érdeklődésem az atherosclerosis nyomán kialakuló artériás trombusok nem sejtes 

összetevőinek trombolízisre gyakorolt hatására irányul.  

A vér (mint folyékony szövet) normális működéséhez hozzátartozik az elvérzéssel és 

az intravaszkuláris trombusképződéssel szembeni védelem, amiért a véralvadási- és 

fibrinolitikus rendszer a felelős. A két rendszer közötti kényes egyensúlynak a 

véralvadás irányába mutató megbomlása vezet a trombózisos kórképek kialakulásához. 

A poszttrombotikus terápiák során a fibrinolitikus rendszer és annak legfőbb 

komponense, a plazmin fiziológiás véralvadék eltávolító működését „utánozva”, ill. e 

természetes folyamatot felgyorsítva plazmin-mediált fibrinolízisen keresztül valósul 

meg a trombusoldás (1). Bár világviszonylatban a halálozások legnagyobb hányadáért 

az atherotrombózisra visszavezethető patológiás állapotok felelősek (2), a miokardiális 

infarktust, ill. ischaemiás stroke-ot követő trombolitikus terápiák bevezetésével a fejlett 

országokban az említett betegségek nyomán fellépő halálesetek száma valamelyest 

csökkent (3; 4). A trombolitikus kezelések hatékonyság/rizikó aránya azonban 

korántsem optimális. Az elzáródott erek rekanalizációja sokszor sikertelen, a 

fibrinolitikumok hatásos dózisai nyomán pedig vérzéses komplikációk léphetnek fel (5). 

A csupán in vitro körülmények között, fibrinre tesztelt fibrinolitikumok (különböző 

plazminogén aktivátorok) hatékonyságát az artériás trombus további trombusalkotói in 

vivo nagyban befolyásolhatják a plazminműködés módosításán keresztül. Ezért a 

fibrinolitikumok hatékonyságának fokozásához és a vérzéses szövődmények 

csökkentéséhez a fibrinolitikus rendszer és a komplex összetételű trombus 

kölcsönhatásának mind alaposabb megismerésére van szükség. Munkacsoportunkban 

számos eredmény született már az imént említett kölcsönhatás vizsgálata során, melyek 

a miozin, fibrin, trombocitamembrán, foszfolipidek, különböző sejtes elemekből 

származó enzimek, és más nemsejtes összetevők hatásairól számolnak be. 

Elmondhatjuk, hogy a hatás többnyire gátlásként jelentkezik: a trombus összetevői a 

plazmin gátlásán keresztül „védik egymást” a trombolízis végső céljától, a trombus 

szétesésétől.  
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Az értekezésemben bemutatott munka két további komponens, a von Willebrand 

faktor (VWF) és a szabad zsírsavak plazminműködésre gyakorolt hatásával foglalkozik. 

A nagy nyírási sebesség mellett kialakuló trombocitadús trombus összetartásában a 

fibrinogén és a fibrin mellett a VWF is szerepet játszik, mint intermolekuláris adhéziós 

molekula (6; 7). A trombocitaaktiváció során a vérlemezkék foszfolipidjeiből 

felszabaduló szabad zsírsavak millimoláris koncentrációban vannak jelen a trombusban 

(8), így a trombuskomponens-plazmin interakciók részletes feltárásának szintén 

szükségszerű célpontjai. Munkánk során e két további komponensnek -a VWF-nak és a 

szabad zsírsavaknak- a fibrinolízis során betöltött esetleges modulátor szerepét kívántuk 

megvizsgálni. 

A fibrinogén egy nagy mennyiségben előforduló plazmafehérje (2-4 g fehérje egy liter 

vérben, ami jóval a plazmin és származékainak Km értéke felett van (9; 10)), míg a 

VWF csupán 10 mg/liter koncentrációban van jelen a vérben. A trombusba zárt 

fibrinogén, ill. VWF plazminnal való interakciójának lehetséges kimenetelét nehéz 

megjósolni, egyrészt a trombus- és plazmabeli koncentrációkülönbségek miatt, másrészt 

a plazmin VWF iránti affinitására vonatkozó adatok hiányában. A zsírsavak 

plazminaktivitásra gyakorolt hatásáról ugyan készültek tanulmányok, eredményeik 

azonban részben ellentmondóak (8; 11; 12; 13). A VWF és a szabad zsírsavak 

plazminműködésre kifejtett hatásának részletes tanulmányozása során arra a 

következtetésre jutottunk, hogy a munkacsoportunk által ez ideig vizsgált többi 

trombusalkotóhoz hasonlóan a VWF és a szabad zsírsavak is a plazmin gátlószerei, s 

így a trombolízis folyamán hozzájárulhatnak a trombus integritásának fenntartásához, 

más néven a trombolitikus rezisztenciához. 
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1. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

 

1. 1.  A HEMOSZTÁZIS 

 

Akár a hétköznapi élet során végzett mozgások következtében kialakuló kapilláris 

sérülésekről, akár nem mindennapi traumák (ütés, vágás) során fellépő érsérülésről van 

szó, a szervezet első és legfontosabb reakciója a vérzéscsillapítás. A mechanizmussal 

szemben több követelmény is fennáll: csak az ereket ért traumát követően, akkor 

viszont haladéktalanul működésbe kell lépnie; lokalizáltan kell működnie; végül, ha a 

vérzéscsillapítás elérte célját, a folyamatnak le kell állnia. A vérzéscsillapító rendszer 

sejtes és molekuláris összetevői egymás funkcióját kiegészítve, valamint pozitív és 

negatív visszacsatolásokkal szabályozva finoman hangolt működést tesznek lehetővé. A 

véralvadék kialakulása magában rejti a trombus későbbi feloldásának szükségességét is. 

Ezt a feladatot a fibrinolitikus rendszer látja el, szoros kölcsönhatásban a véralvadással. 

A két folyamat érzékeny egyensúlya révén tartható fenn a hemosztázis integritása. 

Abban az esetben, ha a két rendszer valamely tagja (általában genetikailag 

meghatározott módon) hiányzik, nem megfelelően működik, vagy éppen túlműködik, 

különböző kóros állapotok alakulhatnak ki. A vérzéscsillapítás valamely 

komponensének hiánya, vagy nem megfelelő működése következtében vérzékenység, 

míg a vérzéscsillapítás kórós túlműködése esetén trombózis alakulhat ki.  

Az érrendszer sérülésekor meginduló folyamatok több szinten szerveződnek. A 

néhány másodpercen belül helyi érreakciók következtében kialakuló vazokonstrikciónak 

a sérülés utáni néhány percben jelentős szerepe van a vérzéscsillapításban (14). Az 

érsérülés helyén a vér fizikai kontaktusba kerül a szubendotéliummal. Az itt található 

kollagének és VWF a vérlemezkék, míg a szöveti faktor a véralvadás 

enzimrendszerének aktiválódását váltják ki. Így a sérülést követő néhány percen belül 

megkezdődik az érsérülés helyéhez tapadó trombocita aggregátum kialakulása, valamint 

ezzel párhuzamosan megindulnak a véralvadási folyamatok (koaguláció). A vérplazma 

oldott fibrinogénje a sérülés helyén oldhatatlan fibrinné alakul, majd a vér alakos elemei 

a fibrinszálak közé rakódnak, és 5-10 perc alatt kialakul a stabil alvadék. A 

vérzéscsillapító folyamatokban több helyen figyelhetünk meg pozitív visszacsatolást: a 
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trombociták által az aktiválódás során kibocsájtott vazoaktív anyagok elősegítik a 

további vazokonstrikciót, míg egyéb szekrétumaik újabb trombociták aktiválódását 

indukálják; az alvadási enzimek közül a trombin megjelenése is jelentős 

trombocitaaktiváló tényező; továbbá az aktivált trombociták membránja részt vesz az 

alvadási faktorok aktiválódási komplexeinek kialakításában, így az alvadási folyamatok 

gyorsításában (15). 

Az érsérülés elzárását követően megindul az eredeti állapot helyreállítása, mely a 

keletkezett alvadék eltávolítását célzó fibrinolízisből, valamint az érfal, és ezen belül az 

endotélium folytonosságának helyreállítását szolgáló sejtproliferációból áll (16).  

Az endotélium egyébként a koaguláns és a fibrinolitikus folyamatokban is részt vesz 

valamilyen módon. Ezeket röviden -a teljesség igénye nélkül- összefoglalva 

elmondhatjuk, hogy az ép endotélium ektonukleotidáz aktivitása, valamint prosztaciklin 

és NO termelése révén (a trombocitán belüli cAMP és cGMP szint növelésével) gátolja 

a trombocitaaktivációt, adhéziót és aggregációt, azaz a véralvadási folyamatok 

felesleges beindulását (17; 18; 19; 20; 21). Kollagén és VWF szintézise révén szerepe 

lehet a már megkezdődött trombocitaadhézó és aktiváció folyamatának felerősödésében 

(22; 23). A koaguláció terminációjához trombomodulin-, a fibrinolízishez 

plazminogénaktivátor termeléssel járul hozzá, míg a fibrinolízis korlátozásában 

plazminogén aktivátor inhibitor szintézisen keresztül vesz részt. 

 

 

1. 1. 1.  A vérlemezkék szerepe a hemosztázisban 

A trombocita aggregátum kialakulásának legfontosabb résztvevői maguk a 

trombociták, vagy más néven vérlemezkék. Elsődlegesen a csontvelőben, a pluripotens 

hemopoetikus őssejtekből keletkezett megakariociták protoplazmanyúlványainak 

lefűződéséből jönnek létre (24), ugyanakkor a vérlemezkék egy része extramedullárisan, 

a pulmonáris, ill. keringő megakariocitákból származik (25). A keringésbe jutott 

vérlemezkék élettartama 10 nap. Az elöregedett trombocitákat a lép szűri ki a 

véráramból. Fiziológiás körülmények között a hemosztázis integritásának 

fenntartásához a vérlemezkék kis hányadára van szükség, többségük eléri a 10 napos 

kort. 



 9

Az érsérülés során beinduló vérrögképzési folyamat a következő szakaszokra 

osztható: a vérlemezkéknek a sérült érfalhoz való adhéziója, és egyidejű aktivációja, a 

humorális folyamatok, vagyis a koaguláció beindulása, vérlemezke aggregáció és 

trombus stabilizáció. Az alábbiakban a trombocitákat érintő folyamatokat tekintjük át, 

míg a koagulációról és a trombus stabilizációról a következő fejezetben lesz szó. 

Az érendotélium sérülését követően a vér számára hozzáférhetővé válik a 

szubendoteliális mátrix. A primer trombus kialakulásának első lépéseként a nyugalmi 

állapotú keringő trombociták sejtfelszíni glikoproteinjeik segítségével a szubendotélium 

kollagénjeihez kötődnek (adhézió). A folyamatban két egymást kiegészítő mechanizmus 

szerepel. A vérlemezkék ugyanis kétféle módon képesek az érsérülés helyén szabaddá 

váló szubendotélium kollagénjéhez kötődni: közvetlenül és közvetítő fehérjén keresztül. 

A közvetlen kötődés első lépéseként a trombociták kollagén indukálta jelátviteli 

folyamatainak közvetítéséért felelős GP VI receptor kötődik a kollagénhez.  A kötődés 

hatására proteinkináz C aktivációval járó jelátviteli folyamatok zajlanak, melyek 

végeredményeként egyrészt a tényleges kollagénkötésért felelős α2β1 (GP Ia/IIa) 

receptor aktív konformációba kerül (melynek következtében nagy affinitással képes a 

kollagénhez kötődni), másrészt ADP és tromboxán A2 szekréció figyelhető meg, ami az 

aktivációs folyamat beindulását jelzi (26).  

A másik lehetséges kitapadási folyamatban az adhézió közvetítő fehérjén, a von 

Willebrand faktoron keresztül valósul meg (27). Ez a fehérje a keringésben, valamint az 

endotélsejtek szekréciója következtében a szubendotéliumban is jelen van (28). A 

vérplazmában keringő globuláris szerkezetű VWF és a nyugalmi állapotú, szintén 

keringő trombociták között nem jön létre kapcsolat. Ha azonban az érfalon sérülés 

keletkezik, a VWF a szubendoteilális kollagénhez kapcsolódik, konformációja 

megváltozik, s az érfal mentén keringő vérlemezkék GP Ib-IX-V komplexéhez 

kapcsolódva mintegy kiragadja azokat a véráramból.  

A trombocitaadhézió ezen két lehetséges mechanizmusának aránya a vér rheológiai 

jellemzőinek függvénye. Az érpályában a véráramlás sebessége az ér közepén a 

legmagasabb, míg az érfalhoz közeledve a nullához tart. Ezzel szemben a sebesség 

gradiens, más néven nyírási sebesség (a cm/s-ban mért sebesség cm-enkénti változása, 

cm/s/cm, azaz s-1) középen nulla, az érfal mellett pedig maximális (29). Alacsony 

folyadéksúrlódás mellett a VWF nem játszik lényeges szerepet a trombocitaadhézióban, 
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a kitapadás célfelszíne ez esetben az érsérüléskor a vérrel kontaktusba kerülő kollagén.  

A trombocitákon található kollagénreceptorok azonban csak statikus körülmények 

között, ill. alacsony nyírási sebesség mellett tudnak közvetlenül a kollagénhez kötődni. 

A nyírási sebesség növekedésével (a mikrocirkuláció területén, kisebb artériákban, ill. 

atherosclerosis következtében beszűkült erekben) az adhézió egyre inkább VWF-

függővé válik. In vitro eredmények alapján kb. 800 s-1 nyírási sebesség felett az adhézió 

gyakorlatilag 100%-ban VWF-on keresztül valósul meg (30). (A nyírási sebesség nem 

csupán a VWF molekulákra lehet aktiváló hatással. Az atherosclerosis során beszűkült 

érlumenben fellépő hatalmas nyíróerők aktiválhatják a trombocitákat, melynek akár 

végzetes következményéről, az atherotrombózisról a későbbiekben még lesz szó). 

Az egy rétegben kitapadt trombocitákban a kötődés hatására jelátviteli folyamatok 

indulnak, melyek a vérlemezkék aktivációjához vezetnek. A trombocita aktivációért a 

kollagénkontaktuson kívül a primer hemosztázissal párhuzamosan beinduló véralvadási 

folyamatok során helyileg keletkező trombin, és a környező, már aktiválódott 

vérlemezkékből felszabaduló mediátorok (ADP, tromboxán A2, szerotonin, adrenalin, 

stb.) tehetők felelőssé (31; 32; 33). A vérlemezkék  sejtfelszíni receptorainak 

ligandkötését követően jelátviteli folyamatok indulnak, melyek végeredményeként 

citoszkeleton aktiválódás, alakváltozás és szekréció következik be.   

Az aktiválódás és alakváltozás következtében felszínre kerülnek a trombociták αIIbβ3 

(GPIIb/IIIa) receptorainak RGD (Arg, Gly, Asp) szekvenciát kötő doménjei (34), 

melyek a vérplazma RGD szekvenciát hordozó fehérjéihez (fibrinogén, VWF, 

fibronektin, vitronektin) képesek kötődni (35). Ezen fehérjék, mint „ragasztó 

molekulák” mentén a vérlemezkék összecsapzódnak, aggregálódnak, kialakul a primer 

trombus.  

A citoszkeleton aktiváció következtében létrejövő szekréció kétféle módon járul 

hozzá a primer trombus propagációjához: az α-granulumokból adhezív fehérjék 

(fibrinogén, VWF, fibronektin, thrombospondin, stb.), míg a denz testecskékből 

szerotonin, adrenalin és ADP szabadul fel, melyek a környező vérlemezkék aktivációját 

segítik elő (36; 37)  

Az aktiváció hatására a vérlemezkék membránszerkezete is megváltozik. Nyugalmi 

állapotban a semleges töltésű, ikerionos szerkezetű foszfolipidek (pl. foszfatidil-kolin) 

kifelé, míg a negatív töltésűek (pl. foszfatidil-szerin) befelé orientálódnak. Aktivációkor 
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a negatív töltésű membránalkotók a külső oldalra rendeződnek, létrehozva a véralvadás 

aktiválódási komplexeinek kialakulásához szükséges negatív töltésű foszfolipid felszínt 

(38).  

 

 

1. 1. 2.  A véralvadási rendszer szerepe a hemosztázisban 

Az érsérülést követően a trombociták reakciója mellett olyan enzimfolyamatok 

aktiválódnak, melyek végeredményeként a vérben oldott állapotban jelenlévő fibrinogén 

a trombocitaaggregátum területén oldhatatlan fibrinné alakul (39). Így a celluláris és 

humorális folyamatok együttes eredményeként alakul ki a mechanikailag szilárd 

alvadék, mely alapvetően fibrinből és trombocitákból áll. (Az alvadékba zárt számos 

egyéb molekuláról és különböző vérsejtekről, valamint az artériás és vénás rendszerben 

kialakuló trombusok felépítése közti különbségről a patológiás vérrög képződést 

tárgyaló fejezetekben lesz szó.)  

A fibrinogén egy 340 kDa tömegű glikoprotein, mely a keringésben 10 µM-os 

koncentrációban van jelen. A fibrinképződés proteolitikus fázisában a trombin lehasítja 

a hat láncból felépülő fibrinogén molekula ( két Aα, két Bβ és két γ lánc)  négy 

láncának (2 Aα és 2  Bβ) N terminális végét (40). Elsőként két fibrinopeptid A hasad le. 

Ennek következtében megindulhat a fibrinmonomerek elektrosztatikus és hidrofób 

kölcsönhatások révén megvalósuló hosszirányú növekedése (polimerizációs fázis) (41). 

Ezután a fibrinopeptid B-k lehasadásával megindul a fibrinszálak keresztirányú 

növekedése is (42). Az így kialakuló fibrinrostok aggregációjával fibrinkötegek 

alakulnak ki, melyek vastagsága változó lehet. (A kialakuló fibrinháló szerkezete, mely 

a fibrinogén koncentráció és a trombinaktivitás függvénye (43), a továbbiakban 

befolyásolni fogja a fibrinolitikus enzimek hatékonyságát.)  

Ahhoz, hogy a potenciális mechanikai és enzimatikus hatásokkal szemben ellenálló 

legyen, a fibrinhálóból és vérlemezkékből álló trombusnak még stabilizálódnia kell. A 

fibrinháló stabilizációjáért a trombin által aktivált XIIIa faktor a felelős: a szomszédos 

fibrinmolekulák Gln és Lys oldalláncai között transzamidációs folyamattal stabil 

kovalens (izopeptid) kötést hoz létre, miközben ammónia válik szabaddá (44; 45). 

Ezenkívül a már keresztkötött fibrinhez a plazminogén aktivátor inhibitor 2-t és az α2-

plazmin inhibitort is képes hozzákötni (46). (Ezen két folyamatnak nagy jelentősége van 
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a tekintetben, hogy egy esteleges trombózis után mennyi időn belül indul meg a 

fibrinolízis. A trombusoldás során fellépő plazmin ugyanis a „frissen” polimerizált 

fibrinhez képest a keresztkötött és még inkább az inhibitorral is keresztkötött fibrinnel 

szemben sokkal kevésbé hatékony.) 

A trombus stabilizációhoz a trombociták aktiválódott citoszkeletonja is hozzájárul: a 

miozin és aktin interakciója során kialakult aktomiozin szálak a membrán belső 

felszínén a GP IIb/IIIa receptorokhoz rögzülnek, melyek viszont extracellulárisan 

további trombocitákhoz kötődnek. A stabil alvadék kialakulását követő trombocita 

kontrakció ezáltal az egész alvadékot összehúzza. A retrakciónak nevezett folyamat 

eredményeként fizikailag igen ellenálló alvadék jön létre (47; 48).  

 

 

1. 1. 3.  A fibrinolízis 

Fibrinolízis alatt a fibrinháló feloldását értjük. Tudjuk azonban, hogy az alvadék a 

fibrinen kívül számos más molekuláris és celluláris elemet is tartalmaz, melyek akár 

emésztési célpontként, akár regulátorként, vagy inhibitorként hatással lehetnek a 

folyamatra, ezért a vérrögök oldását trombolízisnek nevezzük. Mindazonáltal a 

trombolízis legnagyobb jelentőségű enzim-szubsztrát reakciója a fibrin plazmin által 

történő degradációja, ezért a két fogalom az irodalomban gyakran szinonimaként 

szerepel (1).  

A szerin proteázok családjába tartozó plazmin proenzim formában szintetizálódik a 

májban. A keringésbe jutó plazminogén egy 92 kDa-os egyláncú glikoprotein, melynek 

plazmakoncentrációja 2 µM körül van. A felesleges aktiváció elleni védelemet a fehérje 

N terminális régiójában található aktivációs peptidszakasz biztosítja, mely lefedi a 

proteolitikus aktiváció célpontját képező Arg561-Val562 peptidkötést. A 24 

diszulfidhíddal összetartott molekula felépítésében öt ún. kringle domén (perec 

struktúra) is részt vesz, míg a C terminálison található az aktív centrum kialakításához 

szükséges szekvencia (benne a szerin proteáz triáddal: His603, Asp646, Ser741) (49; 50). 

Az aktivációs peptidszakasz elmozdítása kétféle képpen történhet: a plazminogén 

lizinkötő régiói és a fibrinszálak (vagy más lizintartalmú peptidek) Lys oldalláncai 

között kialakuló kapcsolat során bekövetkező konformációváltozás által (51; 52; 53), 
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vagy egy másik (már aktív) plazmin-, vagy elasztáz molekula által katalizált proteolízis 

(a fedést biztosító peptidszakasz eltávolítása) útján (54).  

A plazminogén aktivációs peptidszakaszának konformációs, v. proteolitikus 

eltávolítása után szabaddá vált Arg561-Val562 kötés plazminogénaktivátorok általi 

proteolízise vezet a kétláncú plazmin kialakulásához, mely a rövidebbik láncán 

hordozza az aktív centrumot (55).  

Az elasztáz az aktivációs peptidszakasz mellett 4 kringle domént is lehasít, a 

visszamaradt prekurzor a miniplazminogén. (A keletkezett miniplazminogént a 

plazminogénaktivátorok nagyobb hatékonysággal alakítják miniplazminná, mint a 

plazminogént plazminná (56). Az így keletkezett hatékony fibrinolitikus enzim hasonló 

módon degradálja a fibrint, mint a plazmin, ráadásul a keresztkötött fibrint nagyobb 

hatékonysággal (9; 10; 57). A miniplazmin, mely az 5-ös kringle doménből és a proteáz 

doménből épül fel, fontos szereppel bír a kringle domének különböző folyamatokban 

betöltött szerepének vizsgálatában.)  

A humán plazma endogén plazminogén aktivátorai az urokináz típusú és a szöveti 

típusú plazminogén aktivátor (uPA és tPA). Mindkét proteázt az endotélsejtek termelik, 

az uPA-t proenzim, míg a tPA-t (egyláncú) aktív enzim formában. A kétláncú tPA-t a 

plazmin hozza létre proteolitikus hasítás révén . Az egyláncú uPA-t a (már aktivált) 

plazmin aktiválja szintén proteolitikus hasítással, a létrejött kétláncú uPA molekulát 

diszulfid híd tartja össze. Tisztított prourokinázt (egyláncú uPA) és plazminogént 

tartalmazó elegyben rövid időn belül kétláncú uPA és plazmin együttes megjelenését 

lehet megfigyelni (58). A fibrinszálak lizin-oldalláncaihoz kapcsolódó plazminogén és 

az oda kerülő aktivátorok között tehát kölcsönös aktiváció zajlik. A tPA hatékony 

működéséhez kofaktorokra van szükség. Számos kofaktora közül a fibrint kell 

kiemelnünk, ami egyben a plazmin szubsztrátja is. A fibrin, a hozzá kötött plazminogén 

és a tPA hármas komplexet képez, melyben a konformációváltozások és a molekulák 

orientációja miatt a plazminogén aktiváció és a fibrinolízis helyhez kötötten, nagy 

hatékonysággal zajlik (59). A kezdeti fibrinolízis további gyorsulásához vezet, hogy a 

plazmin a fibrin lizincsoportjainak karboxilcsoportja mellett hasít, így a degradáció 

előrehaladtával egyre több lizin tartalmú plazminogén kötő hely válik szabaddá (60; 

61).  
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A fibrinmonomerekben a majdani plazminhasításnak megfelelően három régiót 

különböztetünk meg: a monomerek középső részén, a láncvégek N-terminálisait is 

magába foglaló rész az E régió, míg a hosszúkás monomer β és γ láncainak C  

terminálisait magába foglaló  végi részeit D régióknak nevezzük. A plazmin hatására 

először az α láncok C terminálisai hasadnak le. SDS-poliakrilamid gélelektroforézissel 

vizsgálva, ekkor jelennek meg a 250 kDa-os un. X fragmentek (D+E+D régiók). Az X 

fragmentek ezután Y (150 kDa, D+E régiók) és D (100 kDa) fragmentekre hasadnak, 

ezek már oldhatók vizes fázisban. Végül az Y fragmentek is szétesnek D és E (50 kDa) 

fragmentekre (62). Amennyiben a fibrinmonomerek között a XIII-as faktor működése 

révén a véralvadás során izopeptid kötés jött létre, a plazmin degradáció során a 

plazmában megjelennek az un. D-dimerek. Ez utóbbiaknak a többi fibrindegradációs 

termékkel együtt diagnosztikai értéke van: emelkedett plazmaszintjük jelzi, hogy a 

véralvadási és a fibrinolitikus rendszer működésbe lépett (63; 64).  

A plazmin mellett a polimorfonukleáris sejtekből származó leukocita elasztáz is 

említésre méltó a fibrinolízis tárgyalásakor. Az elasztáz molekuláris kapcsolatrendszere 

eddigi ismereteink alapján jóval kiterjedtebb, mint a plazminé. Bár fibrindegradációs 

hatékonysága kisebb (10), működésével többféle módon képes a véralvadás gátlásához, 

ill. a fibrinolízis fokozásához hozzájárulni. Röviden -és a teljesség igénye nélkül- 

összefoglalva, a véralvadási komponensek (VII-es, VIII-as, XI-es, XII-es, XIII-as 

faktorok, valamint a VWF) emésztésével a trombin keletkezést és az alvadékképződést 

gátolja, míg a plazmin inhibitorok emésztésével, direkt fibrinolitikus hatásával, 

valamint a hatékony proteáz-prekurzor miniplazminogén létrehozásával a fibrinolitikus 

folyamatokat mozdítja előre. Bár inhibitora rendkívüli sebességgel inaktiválja, 

trombusba zárva, vagy az aktivált állapotú sejt közvetlen környezetében működése 

hatékony lehet (65).  

A fibrinolízis terminációja két szinten zajlik: egyrészt a plazminogénaktivátorok 

gátlása révén, másrészt a plazmin és a leukocita elasztáz inhibitorainak működése révén 

(66). A humán plazma legfőbb tPA és uPA inhibitora a plazminogén aktivátor inhibitor-

1 (PAI 1), melyet az endotélsejtek szekretálnak a keringésbe. Ez az 52 kDa-os egyláncú 

glikoprotein a szerinproteáz inhibitorok (szerpinek) családjába tartozik. Működése során 

ekvimoláris komplexet képez az egy és kétláncú tPA-val és a kétláncú uPA-val, így 

azok elvesztik proteolitikus aktivitásukat (67; 68). A plazmin legjelentősebb fiziológiás 
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inhibitora a máj által szintetizált, és szintén a szerpinek fehérjecsaládjába tartozó  α2-

plazmin inhibitor (másnéven α2-antiplazmin). A 70 kDa-os molekulát két diszulfid híd 

tartja össze (69). A keringésben kb. 1 μM koncentrációban van jelen, míg a 

plazminogén koncentrációja 2 μM. A plazminnal sztöchiometrikus komplexet képez, 

mely ezáltal elveszti proteolitikus aktivitását. A reakció másodrendű sebességi állandója 

2 - 4 x 107 L · mol-1 · s-1, mellyel ez a reakció az eddig megismert leggyorsabb fehérje-

fehérje interakciók közé tartozik. A reakció sebessége többek között attól függ, hogy a 

plazmin molekulán van-e szabad lizinkötő hely és szabad-e az aktív centrum. Mivel 

fibrinhez kötött állapotban sem a lizinkötő hely, sem az aktív centrum nincs 

hozzáférhető állapotban, a fibrinhez kötött plazmin inaktivációs sebessége két 

nagyságrenddel kisebb (400 x lassabb), mint a szabadon cirkulálóé (66; 70). A 

plazminaktivitás gátlásában ezen kívül számos más, nem plazmin specifikus inhibitor is 

részt vehet: az α2-plazmin inhibitor kapacitásának kimerülésekor fellépő, lassabb hatású 

α2-makroglobulin,  az elasztázt is inaktiváló α1-proteáz inhibitor, valamint az 

antitrombin. Végül meg kell említeni a  karboxipeptidáz B-t (más néven trombin 

aktivált fibrionlízis inhibitor, TAFI), mely a tPA által történő plazminogén aktivációban 

kofaktorként résztvevő lizincsoportokat emészti le a fibrinről (71; 72).    

 

 

1. 2. TROMBÓZIS ÉS TERÁPIA 

 

1. 2. 1. Az artériás trombusok kialakulása, összetétele 

Trombus a szív és érrendszer bármely területén, tehát az artériák és vénák mellett a 

szívben és a kapillárisokban egyaránt kialakulhat. A trombózis következményeként 

fellépő komplikációkért a vaszkuláris obstrukció, a trombus disztális embolizációja, és 

néhány esetben a hemosztatikus komponensek felemésztődése a felelős.  

Az artériás trombózisok hátterében az esetek döntő többségében atherosclerosis 

fedezhető fel (73). Az Egészségügyi Világszervezet meghatározása szerint az 

atherosclerosis az artériák intimájának jellegzetes elváltozása, mely lipidek, kötőszöveti 

elemek és véralkotórészek változó arányú gócos lerakódásával jár, amihez rostos 

szövetképződés, meszesedés és a média károsodása társul. Az atherosclerosis a 

világszerte bekövetkező halálozások harmadáért felelős (2). A genetikai prediszpozíción 
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túl kialakulásának számos kockázati tényezője van. Ezek a magas vérnyomás, a 

dohányzás, a hiperlipidémia, a diabetes mellitus, a krónikus (munkahelyi) stressz 

valamint a mozgásszegény életmód. (74; 75; 76; 77; 78.) Az atherosclerosis alapvető 

folyamata, az artériákban végbemenő plakk-képződés már kb. 20 éves korban megindul, 

az akut krízis manifesztálódásához azonban általában több évtized szükséges.  

Az atherosclerotikus folyamat az intimában kezdődik, első lépése a zsírlerakódás 

(„fatty streak” megjelenése). Ennek során LDL eredetű koleszterin észter rakódik le a 

szubendoteliális tér sejtes elemeiben (makrofágokban, myointimális sejtekben). A 

lerakódás eleinte kevéssé domborodik a lumenbe, klinikai tünete nincs, ebben a fázisban 

a folyamat reverzibilis. A következő lépés a plakk-képződés, melynek során a 

lipidlerakódások körül fellépő sejtburjánzás következtében előbb monocita-makrofág, 

később differenciálódott simaizomsejt eredetű ún. habos sejtek jelennek meg, 

melyekben további, nagy mennyiségű koleszterin észter lerakódás figyelhető meg. A 

burjánzó sejtek rostos kötőszöveti elemeket termelnek, így a lipidlerakódás (lipidmag) 

körül egy kollagénrostokban, elasztikus rostokban és mukopoliszacharidokban gazdag 

kötőszövetes párna (plakksapka) alakul ki, mely jellegzetesen bedomborodik az ér 

lumenébe. Az atherosclerotikus folyamat ebben a fázisban már irreverzibilis. Ezután a 

nekrotizáló habsejtekből kalcium és foszfát kerül az extracelluláris térbe, ahol a plakk 

kollagénrostjain megkezdődik a mészkristály képződés (kalcinózis). 

 Az így kialakult fibrotikus atheroma kétféleképpen indukálhat klinikai tüneteket: 

egyrészt az érlumen nagyfokú beszűkítése, másrészt a plakk ruptúrája, vagy eróziója 

révén. Ruptúráról akkor beszélünk, amikor a mátrix metalloproteinázok lebontják a 

plakksapka intercelluláris mátrixanyagát és ennek következtében a fibrotikus réteg 

integritása megszűnik (79), míg az erózió a plakk feletti endotélréteg felszakadását 

jelenti (80). Mindkét esetben az érsérüléshez, majd az azt követő alvadékképződéshez 

hasonló folyamat játszódik le, ugyanis a plakk felszakadásakor felszínre kerülő 

extracelluláris mátrixkomponensek előidézik a keringő trombociták adhézióját, míg a 

megjelenő szöveti faktor beindítja a véralvadási folyamatokat. Az érszűkület helyén az 

erős nyíróerők következtében az adhézió elsősorban VWF-on keresztül valósul meg, 

mely a trombociták GP Ib-V-IX komplexéhez kapcsolódva ragadja ki azokat a 

véráramból. Ugyanakkor közvetlen kollagénkötődés is megfigyelhető a GP VI, ill. GP 

Ia/IIa kollagénreceptorok segítségével. A szűkület mögötti, gyenge nyíróerőkkel 
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jellemezhető szakaszon kollagén mellett fibronektinhez és fibrinogénhez is történhet 

adhézió. Az adhézió következtében, valamint a környezetben fellelhető molekulák 

(VWF, kollagén, trombin, ADP) hatására a trombociták aktiválódnak, majd 

aggregálódnak, a plakk habsejtjei és simaizomsejtjei által konstitutíve termelt szöveti 

faktor pedig beindítja a véralvadást (81). 

A fent vázolt folyamatok eredményeként az amúgy is beszűkült érben kialakul a 

trombus, mely az okklúzió mértékétől, helyétől és időtartamától függően különböző 

következményekkel jár. Legenyhébb esetben a plakkruptúra, ill. erózió szubklinikus 

szinten zajlik, a trombus szervül, a sztenózis fokozódik. Hosszabb-rövidebb ideig tartó 

áramlászavar, ill. részleges, vagy teljes okklúzió a kialakulás helyétől függően az 

agyban vascularis encephalopathiat, a szívben ischaemiás szívbetegséget, instabil 

angina pectorist, ill. non ST-elevációs infarktust, a periférián fekélyt, gangraenát, a 

zsigerekben angina abdominalist, ischaemiás colitist okoz. A komplett, permanens 

okklúzió lokalizációjától függően stroke-ot, ST-elevációs infarktust, bél-, lép-, vagy 

veseinfarktust idéz elő. 

A trombusok ”ragasztómolekulákból" és különböző vérsejtekből állnak. Az 

összetevők egymáshoz viszonyított aránya hemodinamikai tényezők függvénye, vagyis 

attól függ, hogy a keringés mely szakaszán alakult ki a vérrög. A lassú véráramlással 

jellemezhető vénás rendszerben a vérpangás következtében kialakuló trombusok főként 

vörösvértestekből és nagy mennyiségű fibrinből állnak. Ezzel szemben az artériás 

trombusok nagy áramlási sebesség mellett jönnek létre, főként aggregálódott 

trombocitákból állnak, melyek között a kohéziós erőt a VWF és fibrinogén molekulák, 

valamint a fibrinogénből a véralvadási rendszer aktiválódásának eredményeként 

jelenlévő trombin hatására képződött fibrinszálak biztosítják  (82; 83; 84; 85; 86). Az 

artériás trombusokban a trombociták nagyarányú jelenlétét mutatja az a tény, hogy 400 

µl térfogatú trombusba kb. 10 ml vér teljes trombocitamennyisége van bezárva (87). A 

trombusba került vérlemezkék néhány óra után megduzzadnak, majd lizálnak, 

foszfolipid membránjuk és sejtalkotó fehérjéik a trombusba záródnak (88). Így az 

alvadékokban nagy mennyiségben találhatók vérlemezke-membrán eredetű foszfolipidek 

(becsült koncentrációjuk akár 7,5 g/l is lehet): töltéssel nem rendelkezők (kb. 83 %) és 

egyszeres negatív töltéssel rendelkezők (kb. 17 %) egyaránt (89; 90). A vérlemezke 

eredetű miozin (mely a vérlemezke fehérjéinek 5 % - át alkotja, és legfontosabb feladata 
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az aktivált vérlemezke kontrakciója) felszabadulása számottevő fehérjemennyiséget 

juttat a trombus szerkezetébe: (a trombocitaszám és a trombociták miozin tartalma 

alapján) becsült koncentrációja 0,5 - 5 µM lehet (91). Az artériás trombusok 

fibrintartalma nagyságrendileg megegyezik a plazma fibrinogén-koncentrációjával (kb. 

5-10 µM), míg a trombusba zárt plazminogén és α2-plazmin-inhibitor koncentrációja 

csak 20-25%-a a plazmában fellelhető mennyiségnek (kb. 0,4 µM plazmin és 0,25 µM 

α2-plazmin-inhibitor a trombusban). A tPA koncentrációja a trombusban kisebb, mint a 

vérben, míg a fibrinogén mennyisége nem változik a vérhez viszonyítva (87; 92) A 

trombusok a vérlemezkéken kívül más celluláris elemeket is tartalmazhatnak, pl. 

vörösvértesteket és jelentős mennyiségben PMN-leukocitákat (93).  

 

 

1. 2. 2. Fibrinolízis a poszttrombotikus terápiákban 

Az artériás trombózist követően a mihamarabb végzett rekanalizáció adhat 

biztosítékot a szöveti épség megőrzésére és a mortalitás minimalizálására. Vagyis az 

első és legfontosabb teendő az eret elzáró trombus feloldás útján történő eltávolítása, a 

trombolitikus terápia (94). (Bizonyos esetekben embol-, ill. thrombectomiára, vagy az 

érlumen folytonosságának más mechanikai úton való visszaállítására van szükség, ezek 

tárgyalásától azonban eltekintünk.) Emellett antikoaguláns (heparin) és vérlemezke 

gátló kezelés járulhat hozzá a trombolízis hatékonyságának fokozásához és a trombózis 

kiújulásának megakadályozásához (95).  

Az éren belüli trombusok feloldása a fibrinmátrix, ill. a fibrinogén molekulák 

hidrolitikus bontásán keresztül valósul meg. A folyamatot a szerin proteázok közé 

tartozó plazmin katalizálja (1). Az endogén plazmin aktiválása korábban minden 

esetben intravénásan adott plazminogén aktivátorokkal történt. A sikeres rekanalizáció 

záloga a gyors beavatkozás. Az érelzáródást követő három órán belül nagy 

valószínűséggel helyreállítható a keringés (96). Napjainkban az intraartériásan 

(lokálisan) alkalmazott trombolízis eredményei olykor felülmúlják a szisztémás 

trombolízisét (a kezelés időablaka nagyobb: az intravénás kezelésnél tapasztalt 3 óra 

helyett 6 órán belül is hatékony lehet, kevesebb trombolitikumra van szükség és kisebb 

a vérzés veszélye), de nem minden esetben (pl. arteria basilaris trombózisban nincs 

jelentős különbség a kétféle trombolízis eredményessége között (97)). Jelenleg az e 
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témában történő tudományos kutatómunka legfőbb célja meghatározni, hogy a -

leginkább lokalizáció tekintetében- különböző típusú érelzáródások megszűntetésében 

az intravénás-, az intraarteriális trombolízis, az intraartériás mechanikus rekanalizáció, 

vagy esetleg ezek kombinációja-e a legcélravezetőbb (98).  

Az utóbbi néhány évtizedben (az akut miokardilális infarktus kezelésében) az alábbi 

trombolitikumok voltak klinikai használatban, ill. alkalmazásuknak klinikai kísérleti 

fázisában:  streptokináz (SK, első generációs trombolitikum),  kétláncú uPA (tcu-PA, 

urokináz),  rekombináns egyláncú uPA (rscu-PA, prourokináz),  acetilált plazminogén- 

streptokináz aktivátor komplex (APSAC), valamint a rekombináns tPA (rt-PA, vagy 

altepláz) (második generációs trombolitikumok). Ezek a következő, jelentős 

hiányosságokkal bírnak: nagy terápiás dózis, limitált fibrinspecificitás, vérzéses 

komplikációk, gyors clearance. Legszéleskörűbb vizsgálatok a streptokinázzal és az 

alteplázzal folytak (99; 100). Collen és Lijnen hét tanulmány összehasonlításával arra a 

következtetésre jutott, hogy akut miokardiális infarktuson átesett páciensek kórházban 

történő elhalálozása rt-PA kezelés mellett 4,4 %-ban, míg nem fibrinspecifikus 

trombolitikumok (SK, urokináz, vagy APSAC) alkalmazása esetén 7,3 %-ban 

következett be (minden esetben heparin kezelés is zajlott) (101). A hatékonyság és 

fibrinspecifikusság növelése érdekében többek között a rekombináns plazminogén 

aktivátorok különféle mutánsainak kifejlesztésével, tPA és uPA kimérák, valamint 

fibrin és trombocita ellenes antitesttel konjugált trombolitikumok létrehozásával 

próbálkoztak a kutatók, több-kevesebb sikerrel (102; 103; 104).   

Napjainkra a harmadik generációs trombolitikumok elérték a klinikai alkalmazás 

fázisát. Ezek egy jó része a fent említett összehasonlításokban leghatékonyabbnak 

bizonyult, és így leggyakrabban alkalmazott altepláz mutáns változata.  

Legjelentősebbek a retepláz és a tenektepláz (105). A retepláz (rekombináns 

plazminogén aktivátor, r-PA) az altepláz egyláncú deléciós mutánsa, annak proteáz 

doménjét és 2-es kringle-jét tartalmazza. Bár a deléció következtében fibrinspecificitása 

kisebb lett, trombolitikus hatékonysága mégis közel azonos az alteplázéval (106),  

plazma féléletideje pedig 3-4 percről 14-18 percre nőtt a mutáció következtében. Ezáltal 

az altepláz esetében alkalmazott egyszeri bolust követő infúzió helyett dupla bolusban 

adható. A tenekteplázt az altepláz molekula három aminosavának cseréjével hozzák 

létre. Az eredmény egy megnyúlt féléletidejű molekula (kb. 17 perc, így egyszeri 
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bolusban alkalmazható) melyet az alteplázhoz képest nyolcvanszor lassabb PAI-1 általi 

inaktiváció, és magas fibrinspecificitás jellemez. Ezek ellenére klinikai vizsgálatok 

során trombolitikus hatékonysága a reteplázhoz hasonlóan megegyezett az alteplázéval, 

terápiás előnye csupán az egyszeri bolusban való alkalmazhatóságban rejlik (107). 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a gyógyszerfejlesztés a rekombináns tPA-val elérte a 

„fibrinolitikus plafont”, további mortalitásredukció az előbb ismertetett harmadik 

generációs fibrinolitikumokkal nem volt elérhető.  

A plazminogén aktivátorok kizárólagos alkalmazásánál hatékonyabb eljárás az un. 

kombinált terápia, melynek során a plazminogén aktivátor mellett valamilyen 

trombocitagátló ágens adása történik. A trombocitagátló szerek három csoportba 

sorolhatók: GP IIb/IIIa receptor gátlók, ADP receptor gátlók és ciklooxigenáz enzim 

gátlók. Az első csoport tagjai blokkolják az aktivált trombociták GP IIb/IIIa receptorát, 

ezáltal megakadályozzák a reokklúzió folyamatának kulcsfontosságú lépését, a 

vérlemezkék aggregációját (108). A GP IIb/IIIa inhibitorok közül az abciximab (a 

receptor ellen kifejleszetett monoklonális antitest), az eptifibatid és a tirofiban 

(kompetitív antagonisták) hatékonysága bizonyított a klinikai gyakorlatban (109; 110). 

A TIMI 14 felmérés során az ½ dózis altepláz, maximális dózis abciximab-bal 

kombinálva tűnt a leghatékonyabbnak (111).  Az ADP receptor gátlók (közülük 

leghatékonyabb, és legkevesebb mellékhatással bír a clopidogrel) a trombociták ADP 

receptorát irreverzibilisen gátolják. A clopidogrel hatása 48 óra alatt fejlődik ki, így akut 

kezelésre kevéssé alkalmas. Kimutatták azonban, hogy az atherosclerosis különböző 

megjelenési formáiban hatékonysága némileg meghaladja az aszpirinét, együttes 

alkalmazásuk pedig előnyösebb az aszpirin monoterápiához képest (112). Az aszpirin a 

trombociták ciklooxigenázát irreverzibilisen gátolja. Ezáltal gátlódik az arachidonsav 

metabolizmus, és a tromboxán A2 szintézis. Az ISIS-2 tanulmány szerint hatékonysága 

akut miokardiális infarktusban összemérhető a trombolízis eredményességével, a két 

kezelés hatása pedig additív (113).  

A kombinált terápiák során általában szükség van antikoaguláns, pontosabban 

antitrombotikus gyógyszer alkalmazására is. Manapság többek között a K-vitamin 

ciklust blokkoló Warfarint, ill. a trombin inaktivációját elősegítő heparin frakcionált 

változatát használják (kis molekulatömegű heparin, LMWH). Ez utóbbi subcutan is 

tartós hatású, és nem igényel folyamatos laboratóriumi monitorozás alapján végzett 
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dóziskorrekciót. Legújabban szelektív Xa faktor inhibitor (pl. fondaparinux, 

rivaroxaban) és direkt trombin inhibitor (dabigatran etexilate) molekulák 

alkalmazásával próbálkoznak, egyes molekulák a klinikai kísérleti fázis végső 

szakaszában, míg mások már alkalmazásban vannak (114; 115). 

A trombolízis össz-eredményességét tekintve elmondhatjuk, hogy az érelzáródást 

megszüntetni hivatott tartós, enzimatikus rekanalizáció az esetek 15-40 %-ában 

sikertelen, ugyanakkor a használatban lévő fibrinolitikumok mellékhatásaként 

szignifikáns vérzéses komplikációk léphetnek fel (116). Részben ennek köszönhető, 

hogy a ’90-es évek közepétől az akut koronária szindrómák kezelésében egyre inkább 

elterjedt a percutan coronaria intervenció.  Egy másik lehetséges reakció az a 

szemléletváltás, mely az in vitro vizsgálatok szintjén a fibrinolízistől megpróbál eljutni 

a valódi trombolízist a maga komplexitásában modellezni próbáló kísérleti felállásokig. 

Ily módon a trombusok valódi összetételét, a trombus kompartment koncentráció-

viszonyait, az áramlásos körülményeket is figyelembe vevő modellek jönnek létre 

(117). Ez az újfajta megközelítés már figyelembe veszi, hogy a véralvadási-

fibrinolitikus rendszer komponensei, melyek a vérben egyenletesen oszlanak el, 

aktiválódásuk folyamán kompartmenteket alakítanak ki, amelyekben az enzimreakciók 

nem írhatók le a klasszikus folyadékfázisban lezajló enzimológia törvényeivel. A szilárd 

- folyékony fázishatáron lejátszódó reakciók során több nagyságrendbeli koncentráció 

és reakciósebesség növekedések figyelhetők meg, melyek biokémiai és élettani 

kimenetele egy ennél jóval egyszerűbb, túlhaladott kísérleti felállásban szerzett 

eredmények alapján aligha jósolható meg.  A trombolízis során több ilyen 

kompartmenttel is kell számolnunk, ezek a trombus, az endotélium felszíne és az 

aktivált leukociták környezete. 

 

 

1. 3.  A TROMBUSALKOTÓK HATÁSA A FIBRINOLÍZISRE 

 

1. 3. 1. Szemelvények munkacsoportunk eddigi eredményeiből 

 Munkacsoportunkban a foszfolipidekkel (118; 119),  metilglioxállal (120), IgG-

kkel (121) és miozinnal (122; 123) folytatott kísérletek mind arra utalnak, hogy számos 
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olyan molekula fordul elő a keringési rendszerben, vagy termelődhet, feldúsulhat a 

trombus kompartmentben, mely hatással lehet a trombolízis folyamatára. 

Hisztológiai és immunfluoreszcens módszerekkel sikerült megállapítani, hogy a 

sebészileg eltávolított humán artériás trombus nagy (a trombus fibrintartalmával 

összemérhető) mennyiségű miozint és foszfolipidet tartalmaz. A foszfolipidek hatását 

vizsgáló fibrinolitikus mérések azt mutatták, hogy a trombocita homogenizátum, a 

trombocitákból izolált foszfolipidek és a szintetikus foszfolipidek egyaránt gátolják a 

tPA indukálta fibrinolízist. A trombocita PAI-1 tartalma mellett tehát a trombociták 

foszfolipid tartalma is felelős a fibrinoldás gátlásáért. A gátló hatás a hozzáadott α2-

plazmin inhibitoréval additív. Fontos megjegyezni, hogy tapasztalataink szerint a 

plazminműködés gátlása részben a plazmin aktiváció gátlásából adódik, ami viszont 

fibrinmentes homogén közegben nem volt megfigyelhető. Ráadásul fibrinmentes 

közegben a foszfolipidek lassítják az α2-plazmin inhibitor és a plazmin közötti 

interakciót. Ez utóbbi két megállapítás kiváló példa arra, hogy a trombolízis 

hatékonyságát a trombus in vivo kialakulásának körülményeit a lehető legjobban 

reprodukáló rendszerben kell vizsgálni.  

A foszfolipidek fent ismertetett hatásainak feltétele az anionos poláros fej és a kis 

fluiditású membránelrendeződés. Mivel ez utóbbi összefügg a membrán foszfolipidjeit 

alkotó telített zsírsavak mennyiségével, ezen megfigyelések részben magyarázhatják a 

telítetlen zsírsavak fogyasztásának atherotrombózisra gyakorolt kedvező hatását. 

Konfokális mikroszkópos mérések alapján a fibrinolízis gátlás azáltal valósul meg, hogy 

az egymáshoz kapcsolódó foszfolipid molekulák kitöltik a fibrinháló pórusait, és így 

gátolják a tPA, a plazminogén és a plazmin fibrinben történő penetrációját. A diffúziós 

barrier funkción túl, fizikailag is képesek kötődni a fibrinolitikus ágensekhez 

(különösen a plazminhoz) ezzel is védve a fibrint, hiszen a trombuson belül a fibrinnek 

és a foszfolipideknek ezáltal kompetálniuk kell a fibrinolitikus fehérjékhez való 

kötődésért (118).  

A foszfolipidek mellett a fiziológiás körülmények között termelődő IgG-k is 

ellenállóbbá teszik a trombust a plazmin által történő lebontással szemben. E hatás, 

mely az antitestek variábilis Fab régiójához köthető, és a tPA diffúzió, valamint a 

plazminogén aktiváció gátlásán keresztül valósul meg, különböző patológiás 
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állapotokban termelődő IgG-k esetén erősödhet (akár hatszor hosszabb lízisidőt 

eredményezve), de gyengülhet is (119; 121; 122).  

A trombusképződés után két órával a nekrózis útjára lépő trombociták 

citoszóltartalma kiürül. Az ily módon a trombusba jutó miozin a fibrinpolimerekhez 

kötődik. E kötött formában a miozin korábban ismertetett tPA kofaktor tulajdonsága 

(123) megszűnik, a miozinhoz kötött fibrin plazminnal szemben valamelyest ellenállóvá 

válik, mivel a potenciális plazminszubsztrátként jelenlévő miozin és a miozinkötés 

következtében a plazmin számára kevésbé hozzáférhető fibrin kompetálnak a 

plazminért (122). 

Metilglioxál hatására a plazminogén struktúrájában jelentős kovalens változások 

mennek végbe, melyek eredményeként a plazminogén SK, tPA és uPA általi 

aktivációjának sebessége, valamint az ily módon módosult plazminogénből keletkező 

plazmin amidolitikus aktivitása is csökken. Ennek a hatásnak bizonyos -a metilglioxál-

szint emelkedésével járó- patológiás állapotokban (pl. diabetes mellitusban) zajló 

fibrinolízis esetén lehet jelentősége (120).  

A fibrinolitikus terápiák elsődleges célpontja a szervezetben jelenlévő plazminogén 

aktiválása. Ugyanakkor, (mint azt már az 1. 1. 3. fejezetben részletesen ismertettük) a 

trombusban található PMN-leukocitákból felszabaduló elasztáz hatására a 

plazminogénből egy peptidkötés (Val442-Val443) hasítása révén miniplazminogén 

keletkezhet, mely nem tartalmazza az 1-4 kringle doméneket, szerkezete csupán az 5-ös 

kringle-ből és a proteáz doménből áll. A plazminogén aktivátorok általi aktiválása során 

keletkező miniplazmin a fibrinogént és a fibrint ugyanolyan degradációs termékek 

keletkezése közben hasítja, mint a plazmin, így fibrinolitikus aktivitása releváns tényező 

lehet a trombusok in vivo lízisében. Ugyanakkor tanulmányozása plazmintól eltérő 

szerkezete és nagyban egyező működése lehetővé teszi a kringle domének 

fibrinolízisben betöltött szerepének felderítését. Bár in vivo jelentőséggel nem bír, a 

szerkezet-működés összefüggés vizsgálatok egy további alanya a mikroplazmin, mely 

lúgos közegben, autokatalitikus hasítással keletkezik plazminból, és egyetlen kringle 

struktúrát sem tartalmaz, csupán a proteáz domént. A szerkezet-funkció összefüggés 

vizsgálatok során sikerült kimutatni, hogy az 5-ös domén jelentős szerepet játszik a 

hasítási helyekhez való affinitásban és a katalitikus domén megfelelő konformációjának 
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fenntartásában, míg a plazminműködés inhibitorok általi szabályozásában az 1-4 kringle 

struktúrák jelentősége nagyobb (9; 57).  

Munkacsoportunk további tudományos eredményeinek felsorolásától eltekintünk, 

csupán néhány, a jelen tanulmány mögött rejlő munkát megelőző eredmény bemutatása 

volt a cél, mely jól érzékelteti e látszólag szűk tudományterület sokszínű, ugyanakkor 

eredményeinket tekintve bizonyos értelemben egybecsengő mivoltát. 

 

 

1. 3. 2.  A von Willebrand faktor 

A VWF-t a csontvelői megakariociták és az endotélsejtek szintetizálják. A 

megakariocitákban szintetizált fehérje a trombociták lefűződésével azok α-

granulumaiba kerül, míg az endotélsejtek által termelt VWF az un. Weibel-Palade 

testekben tárolódik, ahonnan a keringésbe, ill. a szubendotéliális mátrixba 

szekretálódhat (124; 125).  A plazmában jelenlévő VWF különböző méretű multimerek 

formájában kering. Ezek molekulatömege 500 kDa-tól (dimerek) 10 000 kDa-ig terjed. 

A fehérjén számos funkcionális domént azonosítottak, melyeken keresztül (a VIII-as 

faktoron és heparinon túl) kötődni tud a trombocita felszínén található GP Ibα és IIb/IIIa 

membránreceptorokhoz és az érfalban is megtalálható I., III. és VI. típusú 

kollagénekhez (126). A trombocita membránreceptorokhoz és az érfal kollagénekhez 

való kötődés lehetőségének köszönhetően a VWF a vérlemezkék és az érfal közötti, 

valamint a trombocita-trombocita interakció során multivalens adhéziós molekulaként 

működhet. A plazmában keringő globuláris szerkezetű VWF -a keringésen belüli 

aggregációt elkerülendő- nem kötődik a trombociták GP Ibα receptorához, a kötődéshez 

szükséges A1 doménje ilyenkor rejtve van. Ahhoz, hogy a VWF kötődni tudjon a 

trombocitákhoz, aktiválódnia kell. Az aktiváció kétféle képpen következhet be. Egyrészt 

érsérülés esetén, amikor az érfal kollagénje kontaktusba kerül az áramló vérrel. Ilyenkor 

a vérben keringő VWF a kollagénhez való kötődés következtében 

konformációváltozáson megy keresztül, elveszti globuláris formáját és hosszúkás alakot 

vesz fel, amely már lehetővé teszi számára a vérlemezkék GP Ibα receptorához való 

kapcsolódást, és így a trombociták véráramból való „kiragadását” (127). (Ehhez a 

kötődéshez nem szükséges a vérlemezkék előzetes aktivációja (128).) E folyamathoz a 

szubendotéliumban konstitutíve jelenlévő VWF is hozzájárul, miután az érfalsérülés 
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következtében kontaktusba kerül az áramló vérrel (129). A másik lehetséges aktiváló 

tényező, melynek hatására a VWF GP Ibα kötéshez szükséges konformációváltozása 

bekövetkezhet, a magas nyírási sebesség. Az aktivációhoz szükséges nyíróerők a 

mikrocirkuláció területén, ill. az atherosclerosis következtében beszűkült artériákban 

fordulhatnak elő (130; 131; 132). Ezen területeken (és általában kb. 800 1/s nyírási 

sebesség felett) a VWF - GP Ibα kapcsolat elengedhetetlen a vérlemezkék 

lefékezéséhez, mely aztán lehetővé teszi a GP VI - kollagén kontaktus kialakulását és a 

következményes trombocitaaktivációt (133). A VWF és a GP Ibα receptor közötti kötés 

féléletideje rövid, és önmagában nem elég erős egy irreverzibilis vérlemezke - 

szubendotélium kapcsolat kialakításához. 

A trombociták másik VWF receptora, a GP IIb/IIIa mindaddig nem kötődik a VWF-

hoz, amíg a vérlemezke nem kerül aktivált állapotba. Ez utóbbi számos stimulus 

hatására bekövetkezhet, többek között a VWF - GP Ibα kötődés hatására is (133). Nagy 

nyíróerőkkel jellemezhető érszakaszokon a GP IIb/IIIa – VWF kötődés elengedhetetlen 

a trombociták szubendotéliumhoz való irreverzibilis, a mechanikai hatásoknak ellenálló 

kitapasztásához és az ezt követő aggregációhoz, a trombusképző vérlemezkék 

egymáshoz kapcsolásához (6; 7).  

Trombus nem csak érsérülés, ill. plakk-ruptúra, vagyis a szubendotélium és a vér 

kontaktusba kerülése révén alakulhat ki. Az atheroscelrtikus plakk következtében 

beszűkült erekben kialakuló nyíróerők bizonyos számítások szerint akár az 50 000 s-1 -

os értéket is elérhetik (134). Ilyen körülmények között a plazmában keringő multimer 

VWF molekulák felveszik azt a konformációt, mellyel képesek a vérlemezkék GP Ibα 

receptorához kötődni. Ezt követően a vérlemezkékben Ca++ influx figyelhető meg, majd 

VWF – GP IIb/IIIa kötés által megerősített aggregáció zajlik (135; 136; 137). 

A VWF amellett, hogy szerepet játszik a trombusképződés adhéziós és aggregációs 

fázisában, a koagulációban is jelentős szerepet tölt be. A trombusképződés fibrinképzési 

fázisában kofaktorként működő VIII-as faktor a plazmában a VWF-hoz kapcsoltan 

szállítódik. (VWF nélkül a VIII-as faktor féléletideje akár 1/20-ára is csökkenhet az 

aktivált protein C proteolitikus aktivitása következtében (138).)  A VIII-as faktor 

deficienciában (hemofília A), valamint a von Willebrand kórban szenvedő betegekben 

ezért nincs mód megfelelő fibrinháló- és trombusképzésre.  
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Az artériás trombusok VWF tartalma egyrészt az adhézió és aggregáció 

folyamatában e körülmények között elengedhetetlen módon részt vevő ragasztó 

molekula jelenlétéből, másrészt a trombociták α-granulumaiból az aktiváció, de 

legkésőbb a lizálás során felszabaduló VWF-ból adódik. Míg a vénás rendszerben 

kialakuló trombusok fő alkotóeleme a fibrin, az artériás trombusokban a trombociták 

adhézióját elősegítő multivalens adhéziós molekulák közül a VWF mellett a fibrinnel 

nagyjából megegyező mennyiségben jelenlévő fibrinogén is jelentős szereppel bír (84; 

86; 87; 139). 

A plazmin-mediált fibrinolízis mellett egyéb, kevésbé kutatott komponensek is részt 

vehetnek a trombusok feloldásában. Ilyenek például a trombusokban is jelenlévő 

leukociták, amelyek egyrészt fibrinolitikus enzimeket (PMN-elasztáz-t, katepszin G-t) 

termelnek, másrészt fagocitálhatják a fibrint, és így közreműködhetnek a trombusok 

eltávolításában (65). A trombolízis legjelentősebb kulcsmolekulája, a plazmin, valamint 

a PMN-elasztáz és a katepszin G a VWF-t is képes hasítani, de nem áll rendelkezésre 

elegendő adat, hogy megítélhessük ennek biológiai jelentőségét a trombusok 

feloldásában (140).  

A VWF és a trombolízis kapcsolatára irányuló kutatások elsősorban a szolubilis 

VWF-szint változást vizsgálják. Frederici és munkatársai azt tapasztalták, hogy a 

trombolitikus terápia során a plazma VWF a trombolitikum típusától és mennyiségétől 

függő mértékben degradációt szenved. Ennek következtében a risztocetin kofaktor 

aktivitás és a nagymólsúlyú multimerek plazmaszintje csökken. Az eredmények 

interpretálása során a kutatók felvetik, hogy a felvázolt hatások hozzájárulhatnak a 

trombolitikus terápiák során tapasztalt vérzéses komplikációk kifejlődéséhez (141). Az 

adatok azonban nem magyarázzák meggyőzően az in vivo a VWF működésében 

tapasztalható esetleges hiányosságokat (Streptokináz kezelés során a risztocetin 

kofaktor aktivitás 276±56 U/dl -ről 234±89 U/dl -re, míg a nagymólsúlyú multimerek 

százalékos előfordulása 50,5±2,3 % -ról 38,5±2,6 % -ra csökken. Ez utóbbi hatás ugyan 

szignifikáns, azonban a többi trombolitikum -mint például a terápiás hatékonyságát 

tekintve előnyösebb rt-PA- még kisebb hatással volt ezekre a paraméterekre.) 

Kísérleteink során a VWF trombolízisben játszott szerepének egy másik aspektusát 

vizsgáltuk. Arra kerestük a választ, hogy a VWF, mint az artériás trombusképződés 

egyik kulcsmolekulája, a trombusmátrix egyik alkotóelemeként, sőt mi több, az artériás 
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trombust összetartó fő kohéziós molekulaként milyen befolyással bír a trombolízis 

folyamatára, ezen belül a plazminműködésre. 

 

  

1. 3. 3.  A szabad zsírsavak 

A trombocitákban található lipidek mint membrán alkotóelemek vesznek részt a 

vérlemezkék biológiai funkcióiban. Legnagyobb szerepük a membránfluiditás 

fenntartásában, különféle koaguláns hatásokban és az eiakozanoid szintézisben van. A 

lipidek 79 tömegszázalékát a foszfolipidek teszik ki. Az öt leggyakoribb ezek közül a 

foszfatidilkolin (38 %), a foszfatidil-etanolamin (27 %), a szfingomielin (17 %), a 

foszfatidilszerin (10 %) és a foszfatidil-inozitol (5 %, az összes membránlipid tartalom 

százalékában kifejezve). A neutrális lipidek közül legnagyobb mennyiségben a 

koleszterol fordul elő (142). A vérlemezkék ezen kívül glikolipideket, ceramidokat és 

zsírsavakat tartalmaznak.  

A trombocitákban található zsírsavak jóformán teljes mennyisége észteresített 

formában, a membránfoszfolipidekben van jelen (142). A membránfoszfolipidek 

zsírsavösszetételének kísérletes, vagy táplálkozás útján történő megváltoztatása a 

vérlemezke funkciók módosulásával jár (143; 144). A membránszerkezet zsírsav alkotói 

közül a négyszeresen telítetlen arachidonsav (22 %), a telített sztearinsav (19,5 %) és az 

egyszeresen telítetlen olajsav (18,8 %) fordul elő a legnagyobb mennyiségben (a 

trombocitamembrán foszfoglicerolipidjei összes zsírsavtartalmának százalékában 

kifejezve) (142).  

A nyugalmi állapotban lévő trombociták csupán nyomnyi mennyiségben 

tartalmaznak szabad zsírsavakat (142). Trombóziskor azonban az alvadék 

fibrinmátrixába záródó vérlemezkék aktivációja során (valamint a fibrinmátrixba 

infiltráló leukocitákból) felszabaduló foszfolipáz A2 a trombocitamembrán 

foszfolipidjeinek észterkötéseit hidrolizálja, szabad zsírsavakat és lizofoszfolipideket 

juttatva a trombusba. Az artériás trombusok az imént ismertetett folyamatnak 

köszönhetően millimoláris koncentrációban tartalmaznak szabad zsírsavakat (8) és 

ugyanilyen mennyiségben találhatók bennük foszfolipidek is (118).  

A foszfolipidek és a szabad zsírsavak, mint azt már fentebb említettük, 

nagymértékben befolyásolják a fibrinolitikus folyamatokat (8; 11; 12; 13; 118; 119;). A 
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hosszú láncú zsírsavak plazminaktivitásra gyakorolt hatását vizsgáló néhány 

tanulmányban egyaránt beszámoltak stimuláló (11; 13) és gátló hatásról is (8; 12; 13). 

Az eddig vizsgált különböző számú szénatommal és kettőskötéssel rendelkező zsírsavak 

közül az olajsav plazminaktivitásra gyakorolt hatása tűnik a legjelentősebbnek. A 

plazminműködés módosítása feltehetőleg a plazmin 5-ös kringle-jével való interakció 

révén valósul meg, miután ehhez a perec struktúrához a többihez képest egy 

nagyságrenddel erősebb affinitással kötődik (13).  

Munkacsoportunkban az olajsavval végzett széleskörű vizsgálatok eredményeit 

röviden összefoglalva elmondhatjuk, hogy az olajsav trombolízis befolyásoló hatása 

abban nyilvánul meg, hogy elősegíti a plazminműködésnek a fibrinfelszínre való 

lokalizációját, bizonyos mértékig ellensúlyozva a foszfolipidek trombolízis gátló 

hatását. A folyadékfázis és fibrinfelszín határán végzett mérések alapján a plazminogén 

tPA-általi aktivációjának sebességét az olajsav akár tízszeresére is képes növelni. 

Ugyanakkor folyadékfázisban a plazminogénaktivációt, a szintetikus szubsztráton mért 

amidolitikus aktivitást és a turbidimetriával követett fibrinolitikus aktivitást is gátolja. 

Összességében a folyadék – szilárd fázishatáron tapasztalt hatást tekinthetjük a fibrin 

protektív hatásának, mellyel az aktivátort (a tPA-t) védi az olajsav (folyadék fázisban 

megfigyelhető) gátló hatásától (8). Munkánk során -a trombocitamembránban való 

előfordulásuk alapján- a trombusokban vélhetően legnagyobb koncentrációban 

jelenlévő zsírsavak (arachidonsav, sztearinsav, olajsav) plazminműködésre kifejtett 

hatásának kvantitatív jellemzéséhez a plazmin működés és a zsírsavak módosító 

hatásainak pontos kinetikai jellemzését tűztük ki célul.  
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2. CÉLKITŰZÉSEK 

 

1. A VWF plazminműködésre gyakorolt hatásának vizsgálata fibrinogén és fibrin 

szubsztrátokon. 

2. A VWF és plazmin molekuláris kölcsönhatásának jellemzése egyensúlyi kötődési 

állandóval és az interakcióban szereplő  szerkezeti elemek azonosítása a plazmin 

molekulán. 

3. A zsírsavak plazminaktivitásra gyakorolt hatásának vizsgálata fibrin(ogén) 

szubsztráton, valamint a zsírsav-hatás egzakt kinetikai modellel való leírása 

szintetikus szubsztrát alkalmazásával. 

4. A zsírsavak moduláló hatásáért felelős szerkezeti elemek azonosítása a plazmin 

molekulán. 
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3. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

 

 

3. 1.  A KÍSÉRLETEKHEZ FELHASZNÁLT ANYAGOK 

 

A humán plazma egészséges önkéntesektől származott. A plazminogén-mentes 

humán fibrinogént és a streptokinázt a Calbiochem-től (La Jolla, Kalifornia, USA), a 

kromogén, mesterséges plazminszubsztrátot (Spectrozyme-PL, SpPL: H-D-norleucil-

hexahidrotirozil-lizin-p-nitroanilid) az American Diagnostica-tól (Pfungstadt, 

Németország), a Sepharose-CL 4B-t a GE-Healthcare-től (Uppsala, Svédország), míg a 

marha trombint és a Pefabloc®-ot (AEBSF, 4-(2-aminoetil)-benzoszulfonil fluorid) a 

Serva-tól (Heidelberg, Németország) szereztük be. A trombinkészítményt szulfopropil-

Sephadex gélen való ioncserés kromatográfiával tisztítottuk, melynek eredményeként 

2100 IU/mg specifikus aktivitású preparátumot kaptunk (145). A poliklonális nyúl-anti-

humán VWF, a kecske-anti-nyúl IgG peroxidáz konjugáns,  az aprotinin, a benzamidin, 

a marha szérum albumin (BSA), az albumin mentes streptokináz, az olajsav, 

arachidonsav és sztearinsav Na-sói, a pNPP (para-nitrofenol foszfát), valamint a butilált 

hidroxitoluol a Sigma (Budapest és St Louis, MO, USA) terméke.  

A zsírsavak Na-sóit 50 µM butilált hidroxitoluol tartalmú, 70ºC-ra előmelegített 

desztillált vízben feloldva 10 mM koncentrációjú törzsoldatot készítettünk, majd ennek 

hígításával nyertük az egyes kísérletekhez szükséges zsírsav koncentrációkat. 

      A Glu-plazminogént 10 KIU (kallikrein inhibitoros egység)/ml aprotinin és 10 mM 

benzamidin tartalmú citráttal kezelt humán plazmából már ismertetett módszer szerint, 

Lizin-Sepharose oszlopon végzett affinitáskromatográfiával állítottuk elő (146). A 

miniplazminogén preparálása elasztáz-mediált plazminogén bontást követő Lizin-

Sepharose oszlopon végzett affinitáskromatográfiával történt (56). A mikroplazmin 

előállítását plazmin autokatakitikus hasításával, már ismertetett módszer szerint 

végeztük (147). A plazminogént és a miniplazminogént streptokinázzal aktiváltuk (66; 

148). Az aktív enzimkoncentrációt a plazmin és miniplazmin esetében szintetikus 

peptidszubsztráton mért amidolitikus aktivitás alapján (66), míg mikroplazmin esetében 

aktív hely titrálással határoztuk meg (149). 
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Az európiummal jelölt plazmint, plazminogént és plazminPefabloc-ot (Pefabloc®-kal 

aktív centrum blokkolt plazmint) a gyártó utasítása szerint állítottuk elő. A jelölés 

hatásfokát és az Eu3+-fehérjék koncentrációját a gyártó által mellékelt standard 

segítségével állapítottuk meg (Wallac, Turku, Finnország). Az Eu3+-kelát izotiocianát 

karjával kovalensen kapcsolatot létesít a fehérjék primer aminocsoportjaival, majd az 

Eu3+-jelölt fehérjék az immobilizált VWF felszínhez kötődnek. A nem kötődött fehérjék 

mosással történő eltávolítása után alkalmazott Wallac Enhancement Solution® a 

fehérjéhez kötött kelátból új komplexbe viszi az európium ionokat, mely által a 

fluoreszcens szignál 107-szeresére nő. Az európiumra jellemző késleltetett 

fluoreszcencia jelet mikroplate-fluoriméterrel detektáltuk. 

 

 

3. 2.  A VON WILLEBRAND FAKTOR ÉS A PLAZMIN KÖLCSÖNHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

 

3. 2. 1.  A von Willebrand faktor preparálása 

A vértranszfúziós állomásról beszerzett, fagyasztott humán plazmát ε-amino-

kapronsav, benzamidin (10-10 mM-os végkoncentrációban) és aprotinin (10 KIU/ml-es 

végkoncentrációban) proteázgátló inhibitorok jelenlétében olvasztottuk fel. Ezután 

annyi etanolt adtunk a plazmához, hogy végkoncentrációja 5 térfogat % legyen, majd 12 

órára hűtőszekrénybe helyeztük (4˚C). Az így kapott krioprecipitátumot 10 800 g-vel 15 

percig centrifugáltuk (Beckman J2-MC) 4˚C-on. A VWF tartalmú csapadékot 250 ml 

plazma esetén kb. 5ml 0,2 M-os dinátrium-EDTA-ban (pH: 7,4) reszuszpendáltuk, majd 

egy órán át szobahőn hagytuk, és kevergetéssel (a csapadék mechanikai 

roncsolgatásával) elősegítettük a von Willebrand faktor kioldódását a csapadékból.  

A fibrinogén-dús csapadékot lecentrifugáltuk (Hettich) (4620 g-vel, szobahőn, 10 

percig), majd a felülúszót gélszűrtük. Ehhez citromsavas pufferrel (0,025 M citromsav, 

0,05 M NaCl, pH: 6,15) kiegyensúlyozott, 1,5 x 40 cm-es Sepharose CL 4B oszlopot 

használtunk, mellyel 0,5 ml/perc átfolyási sebességgel 30 db 2 ml-es frakciót 

gyűjtöttünk (Pharmacia LKB Superfrac).  

Spektrofotométer (Beckman DU 7500) segítségével 280 nm-en meghatároztuk, hogy 

az abszorbancia alapján a VWF mely frakciókban található a legnagyobb 

mennyiségben. Az így kiválasztott frakciókat HEPES I. (0,01 M HEPES (N-(2-
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hidroxietil) piperazin-N-2-etán szulfonsav), 0,15 M NaCl, pH:7,4) pufferbe dializáltuk, 

majd VWF antigén tartalmukat ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) 

módszerrel határoztuk meg. Első antitestként poliklonális nyúl-anti-humán VWF-t 

(1:1000 hígításban), míg második antitestként alkalikus foszfatázzal jelölt kecske-anti-

nyúl ellenanyagot (1:10 000 hígításban) alkalmaztunk. A kimutatáshoz az alkalikus 

foszfatáz szubsztrátját képező pNPP-t használtuk.  

Az immunoturbidimetriás mérés alapján kiválasztott, legnagyobb mennyiségű 

VWF-t tartalmazó frakciók tényleges VWF koncentrációját a Heim Pál Gyermekkórház 

Központi Laboratóriumában risztocetin kofaktor-aktivitás méréssel határozták meg. (A 

risztocetin kofaktor-aktivitás mérés egy funkcionális VWF teszt, mely azon alapul, 

hogy a multimer formájú VWF risztocetin antibiotikum jelenlétében a trombociták GP 

Ibα receptorához kapcsolódva vérlemezke agglutinációt okoz. A reakció intenzitása 

VWF-koncentráció függő, így a risztocetin kofaktor-aktivitás százalékos értékéből 

megkapjuk a vizsgált minta VWF koncentrációját, mely 100% kofaktor-aktivitás esetén 

1U/ml (ez 10 μg/ml -nek felel meg) (150).)  

A normál humán plazma VWF antigén értékét 1-nek véve, a VWF preparálás során 

nyert mintáink antigén/kofaktor aktivitás hányadosa minden esetben 0,8 és 1,5 közé 

esett. E hányados egy körüli értéke jelzi, hogy VWF preparátumunk multimer eloszlása 

jól közelíti a normál humán plazmáét. Méréseink során a VWF koncentráció beállítása a 

kofaktor aktivitás alapján történt. 

 

 

 3. 2. 2. Immobilizált Willebrand faktor kötődése plazminhoz, plazminogénhez és 

aktív centrum blokkolt plazminhoz 

A VWF plazminhoz, plazminogénhez és Pefabloc®-kal aktív centrum blokkolt 

plazminhoz való affinitását kötődési kísérletben vizsgáltuk (122). Egy éjen át 10  µg/ml 

VWF-ral (HEPES I. pufferben, 150 μl/well) borított mikrotiter plate-et 5 perc mosás 

(HEPES I.) után 0,5 % BSA-val blokkoltunk (0,01 M HEPES, 0,1 M NaCl, pH: 7,4 

pufferben oldva, 150 μl/well, 1h). A BSA-t 5 percig mostuk (HEPES I.), majd az 1. 

táblázat szerint elkészített plazmin, plazminPefabloc és plazminogén mintákkal 10 percig 

inkubáltuk a plate-et (100 μl/well), mind a három esetben öt-öt párhuzamos mérést 

végezve. Mivel a VWF-hoz való specifikus kötődés mellett a vizsgált ligandoknak az 
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aspecifikus kötőhelyekhez való kötődésével is kell számolnunk, a specifikus kötődés 

mértékének meghatározásához a következő módszert alkalmaztuk. A mintákban azonos 

koncentrációban (10 nM) jelenlévő európiummal jelölt ligand (plazmin, plazminPefabloc 

és plazminogén) mellett a jelöletlen ligand koncentrációját fokozatosan emeltük. Így az 

összes ligand koncentrációja 10 nM-tól kb. 2 μM-ig terjedő tartományban nőtt. Mivel a 

specifikus kötőhelyek száma véges, az összes (jelölt + jelöletlen) ligandumra nézve 

egyre nagyobb koncentrációjú mintákat alkalmazva az állandó koncentrációjú jelölt 

ligand a specifikus kötőhelyekről fokozatosan „leszorul”, átadva helyét az egyre 

növekvő koncentrációban jelenlévő jelöletlen ligandnak. A nem specifikus kötőhelyek 

száma azonban „végtelen”, így a legnagyobb jelöletlen ligand-koncentrációknál mért 

európium jelek a nem specifikus kötődést fogják jellemezni. Ily módon meghatározható 

a kötődés specifikus és nem specifikus összetevője is.   

A nem kötődött ligandokat háromszori pillanatszerű mosással (HEPES I.) 

távolítottuk el. Ezen mosási lépés alatt a kötött ligandok disszociációja elhanyagolható. 

A VWF-hoz kötődött jelzett ligandból az európium fluoreszcens formájának létrehozása  

Enhancement Solution®-nel  történt (200 μl/well, 45’), majd az európiumra jellemző 

késleltetett fluoreszcencia jelet mikroplate-fluoriméterben (Victor 2, Wallac) mértük 

(excitációs hullámhossz: 340 nm, emissziós hullámhossz: 615 nm, leolvasási 

késleltetés: 400 μsec).  

Egyúttal (a 10 nM jelölt ligandot tartalmazó mintákból 5 l-t 200 l Enhancement 

Solution®-nel reagáltatva) meghatároztuk, hogy 1 mól jelölt ligandnak hány CPS (count 

per second, leütésszám/mp) felel meg. Ezáltal a jelölt és jelöletlen ligandkoncentrációk 

arányának ismeretében ki tudjuk számolni az összes (jelölt + jelöletlen) kötött ligand 

mennyiségét a különböző össz-ligand koncentrációknál. A kötődést stacionárius 

állapotban jellemző állandók -a nem specifikus kötődést leíró aspecifikus állandó (kns), 

az immobilizált VWF mennyisége (VWF), valamint az affinitás mértékét jellemző Kd 

értékek- illesztése nemlineáris regressziós analízissel történt, egy olyan modell alapján, 

mely a kísérleti rendszerünkben egy telíthető és egy nem telíthető (aspecifikus) kötőhely 

típust feltételez. A modellt a következő egyenlet írja le: 

 

(1.) [kötött] = kns · [szabad] + (VWF · [szabad]  / (Kd + [szabad])) 
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([kötött]: kötött (jelölt + jelöletlen) ligand koncentrációja, [szabad]: nem kötődött ligand 

koncentrációja, kns: aspecifikus kötődési állandó, VWF: immobilizált VWF 

mennyisége, Kd: disszociációs állandó) 

A szabad ligand koncentrációját az alábbi egyenletből számoltuk: 

 

                     (2.)              [szabad] = [összes] – [kötött] 

 

([összes]: a VWF felszínre felvitt ligandkoncentráció) 

Az össz-ligand koncentrációk hibáját elhanyagolhatónak vesszük, azonban a műszer 

leolvasási hibájából adódóan a kötött ligand koncentrációk hibája nem elhanyagolható, 

és így a szabad ligand koncentrációké sem. Mivel azonban a regressziós analízis 

megköveteli, hogy a független változó ([szabad]) hibája elhanyagolható legyen, a 

szabad ligand koncentrációt a 2. egyenletnek az 1. egyenletbe való többszörös 

behelyettesítésével becsültük. A számításokat a Matlab 7.4 szoftver segítségével 

végeztük (The MathWorks Inc., Natick, MA, USA). 

 

1. táblázat: A kötődési kísérletben használt ligandkoncentrációk.   

 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Eu-Pln /Eu-

PlnPefabloc/Eu-Pg 

100 nM (l) 

55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

Pln  /PlnPefabloc / Pg  

1 g/l 

(l) 

0 0.5 1 2 4 8 16 27 50 99 

HEPES I. 

(l) 
495 494.5 494 493 491 487 479 468 445 396 

total (550 l) 

(nM) 
10 19.67 29.35 48.69 87.38 164.76 319.53 532.33 977.27 1925 
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3. 2. 3.  A fibrinogén degradáció vizsgálata koagulométerrel 

A véralvadási rendszer molekuláris komponensei közötti kölcsönhatások 

vizsgálatának egy általánosan elterjedt módszere egy olyan in vitro véralvadási rendszer 

felállítása, melyben a vizsgálandó komponensek együttes inkubációja után a fibrinogén 

tartalmú mintát trombinnal reagáltatjuk, és golyós koagulométer segítségével mérjük az 

alvadási időt. Az inkubáció alatt lezajlott molekuláris kölcsönhatásokra a trombinnal 

való alvaszthatóságból (a fibrin polimerizálhatóságából) következtetünk vissza. 

Fibrinogén és plazmin együttes inkubációja során a plazmin fokozatosan degradálja 

a fibrinogént, így az inkubáció előrehaladtával a fibrinképzés és a fibrinpolimerizáció 

egyre kisebb mértékű, az alvadási idő pedig egyre hosszabb lesz. A plazmin ezen hatása 

koncentrációfüggő. Amennyiben az inkubáció során egy harmadik ágens is jelen van a 

rendszerben, az alvadási idő változásából következtethetünk a vizsgált modulátor 

plazminműködésre gyakorolt hatására. 

A VWF-nak a plazmin fibrinogénbontására gyakorolt hatását elsőként tehát oly 

módon vizsgáltuk, hogy 2 g/l fibrinogént 7,5 nM plazminnal emésztettünk 0; 10, ill. 15 

µg/ml végkoncentrációjú VWF jelenlétében 0,01 M imidazol, 0,15 M NaCl, 0,0025 M 

CaCl2, pH:7,4 pufferben (kalciumos imidazol puffer). A tízpercenként vett 100 l - es 

mintákat 200 l trombinnal reagáltattuk, majd koagulométer (KC-1A, Amelung, 

Lemgo, Németország) segítségével mértük a minták alvadási idejét. Az inkubációt (a 

fibrinogén előemésztését) addig folytattuk, míg a háromból két minta alvadási ideje 

elérte a 120 másodpercet. 

  A trombin koncentrációját minden egyes kísérlet előtt egy olyan értékre állítottuk 

be, mely az adott méréshez használt fibrinogén hígítással reagáltatva kb. 10 

másodperces alvadási időt eredményezett. Ennek megfelelően az egyes kísérleteknél 

használt trombinkoncentrációk (100 μl, 2 g/l koncentrációjú fibrinogén és 200 μl 

trombin reakciója esetén) 110 nM (10 IU/ml) körüli, változó értékek, erre a 

továbbiakban nem térünk ki. Az alvadási időt minden egyes mérési pontban maximum 

120 másodpercig követtük. Ha a polimerizáció foka ez idő alatt nem érte el a 

koagulométer számára érzékelhető mértéket, úgy tekintettük, hogy a minta nem alvad 

meg. Az eredmények ábrázolásánál a 120 mp feletti alvadási időt 120 mp-nek vettük.  

 Az emésztéshez használt plazmin koncentrációja hasonlóképpen változott az egyes 

kísérletekben, hiszen a pontos plazminkoncentráció megválasztásának kritériuma az 
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volt, hogy az adott hígítású fibrinogént a plazminnal inkubálva, majd az egyes 

mintavételi időpontokban a fent említett módon beállított koncentrációjú trombinnal 

reagáltatva a mintánk kb. 60 percen belül érje el a 120 másodpercet meghaladó alvadási 

időt, ami felett nem követtük tovább a reakciót. Az alvadási idő értékeket az inkubációs 

idő függvényében ábrázoltuk. 

 

 

3. 2. 4.  A fibrinogén- és fibrindegradáció követése turbidimetriás méréssel 

A fibrinogén emésztés vizsgálatának egy másik lehetséges módja, ha a különböző 

mértékben degradált fibrinogén minták trombinnal való reakcióját fotometriásan 

követjük. A mérés elve az előzőekhez hasonló: a plazmin, fibrinogén és VWF együttes 

inkubációja során lezajlott molekuláris kölcsönhatásokra próbálunk visszakövetkeztetni 

a fibrinogén inkubációt követő alvaszthatóságából (mely fordítottan arányos előzetes 

degradációjának mértékével). 

2 g/l koncentrációjú fibrinogént 16 nM plazminnal emésztettünk kalciumos imidazol 

pufferben 10 µg/ml VWF jelenlétében, ill. anélkül. A különböző inkubációs 

időpontokban vett 100 μl-es mintákat 200 μl trombinnal reagáltatva a képződő 

fibrinháló turbiditásának változását fotométerben (Ultrospec 4300 Pro) követtük 340 

nm-en, három percig. A plazmin és trombinkoncentrációk beállítása a koagulométeres 

méréseknél leírtaknak megfelelően történt. Minden egyes inkubációs időpontban 

kiszámítottuk mindkét minta normalizált polimerizációs sebességét a következő képlet 

szerint: 

                       

                (3.)  normalizált polimerizációs sebesség = dA  / t dA/2 

 

(dA: a három perces fotometriás követés alatt elért abszorbancia növekedés (A), t dA/2: a 

turbiditásnövekedés felének eléréséhez szükséges idő (sec)) 

Az artériás trombusok VWF és fibrinogén tartalma mellett a trombolízis során a 

plazminnak a fibrinogénnel nagyjából megegyező mennyiségű fibrinháló feloldásával is 

meg kell küzdenie. A turbidimetriás mérés kiválóan alkalmas arra, hogy a plazmin 

jelenlétében kialakuló, majd a plazmin által bekövetkező proteolízis következtében 

elbomló fibrinháló fényszórás változásait követve megvizsgáljuk a VWF-nak a plazmin 
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fibrinbontására kifejtett hatását. A fibrinolízist vizsgáló kísérleti felállásunkban 

egyidejűleg van jelen a fibrinogén, a plazmin (vagy miniplazmin), a trombin és a 

vizsgált modulátor (VWF). A reakció kezdetén a trombin a fibrinopeptidek fibrinogén 

molekulákról való lehasításával megkezdi a fibrinháló kialakítását. A maximális 

turbiditás elérését követően a görbék leszálló ágának meredeksége a fibrinbontásban 

megnyilvánuló plazminműködés sebességét reprezentálja. A meredekségváltozásból a 

jelenlévő modulátornak (esetünkben a VWF-nak) a plazmin ezen működésére kifejtett 

hatására tudunk következtetni. 

Kísérletünket korábban ismertetett módon végeztük el (9). 190 µl fibrinogénhez (2 

g/l, 2,5 nM CaCl2 –ot tartalmazó HEPES II. pufferben: 0,02 M HEPES, 0,15 M NaCl, 

pH: 7,4) 5 µl trombint (330 nM, azaz 30 IU/ml) és 5 µl plazmint, vagy miniplazmint 

adtunk (változó, 2,5 és 20 nM közötti végkoncentrációkban). A VWF-t 10 µg/ml-es 

végkoncentrációban adtuk a fibrinogén oldathoz. A trombinhatására kialakuló fibrin gél 

turbiditását microplate reader (Dynatec MR 5000) segítségével követtük 340 nm-es 

hullámhosszon, 37 ºC-on. Az eredmények bemutatásánál a lízisidőt ábrázoltuk a 

különböző enzimkoncentrációk függvényében. (Lízisidő alatt a mérésnek a trombin 

hozzáadásától számított kezdetétől a fibrinoldási (tehát csökkenő turbiditású) fázis során 

a maximális turbiditás felének eléréséig eltelt időt értjük.)  

Mivel a kiindulási szubsztrátkoncentráció kb. negyvenszerese a plazmin fibrinre 

vonatkozó Km értékének (0,14 μM) (9), feltételezhetjük, hogy a fibrinfogyás ellenére a 

proteázok telítve vannak a szubsztráttal. Ez esetben a proteolízis maximális sebességgel 

zajlik, és a lízisidő (ti) fordítottan arányos az enzimkoncentrációval (E). Az összefüggést 

az alábbi egyenlet írja le:  

 

                            (4.)            ti = (F0 – Fi) / (kkat · E) 

 

(F0: intakt fibrin monomer koncentráció a t0 időpontban; Fi: intakt fibrin monomer 

koncentráció a ti időpontban; kkat: a vizsgált proteáz fibrinre vonatkozó katalitikus 

állandója) 

 A különböző ti időpontokban az intakt fibrin monomer koncentráció meghatározása 

korábban ismeretett módon, gélszűréssel történt (9). 
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 Az egyenlet a vmax =  kkat · E összefüggésből vezethető le, mely kimondja, hogy a 

különböző enzimkoncentrációknál mért reakciósebességekből kiszámítható az enzim 

egy adott szubsztrátra vonatkozó katalitikus állandója.  

 

 

3. 2. 5.  A fibrinogén, a fibrin és a von Willebrand faktor degradáció vizsgálata 

SDS-poliakrilamid gélelektroforézissel és Western blot technikával 

A plazmin fibrinogénbontásának vizsgálatához 0,5 g/l koncentrációjú fibrinogént 

12,5 nM plazminnal inkubáltunk 37˚C-on, HEPES II. pufferben. Két inkubációs elegyet 

készítettünk, melyek közül az egyikbe 10 µg/ml végkoncentrációjú VWF-t is tettünk. A 

30; 60 és 120. percben vett mintákhoz a reakció leállítására háromszoros térfogatú (a 

fibrinogén molekula összetartásában szerepet játszó S-S hidak megőrzése érdekében) 

nem redukáló mintakezelőt (0,1 M Tris-HCl, 0,1 M NaCl, 2 M urea, 1 vegyes % SDS, 

pH: 8,2) adtunk, majd a mintákat 100˚C-on 1 percig hevítettük. Az elektroforézist 7,5 

%-os poliakrilamid gélben végeztük (200 V, 10 mA). A fibrinogén degradációs 

termékeket ezüstfestéssel tettük láthatóvá. Az eredmény a 4. ábrán látható. 

A VWF-degradáció tanulmányozására 10 µg/ml koncentrációjú VWF-t 

emésztettünk 50 nM plazminnal 0,5 g/l fibrinogén jelenlétében (ill. fibrinogén nélkül), 

HEPES II. pufferben, 37˚C-on. A 1,5; 6 és 24 óra elteltével vett mintákhoz a reakció 

leállítására háromszoros térfogatú, 1 térfogat % β-merkapto-etanol tartalmú 

mintakezelőt adtunk, mely az S-S hidakkal összetartott multimer szerkezetű VWF-t 

monomerekké redukálja. A mintákat 100˚C-on 1 percig hevítettük, majd az előzőekhez 

hasonló módon végeztük a gélelektroforézist.  

Mivel a minták VWF tartalma az ezüstfestési-eljárás érzékenységéhez képest igen 

csekély volt,  a degradációs termékek detektálása -a jóval érzékenyebb- Western blot 

technikával történt. Az elektroforézis során szétválasztott degradációs termékeket 

nitrocellulóz membránra blottoltuk 200 mA áramerősség mellett. A membránokat 2 % 

BSA-val blokkoltuk (PBS-ben (0,002 M NaH2PO4, 0,008 M Na2HPO4 · 2H2O, 0,15 M 

NaCl) oldva, min. 1 h, szobahőn), majd egy éjen át inkubáltuk az első antitesttel 

(poliklonális nyúl-anti-humán VWF IgG, 1:2000 hígításban, 2 %  BSA/PBS-ben oldva, 

4˚C-on). Második antitestként peroxidázzal jelölt kecske-anti-nyúl ellenanyagot 

alkalmaztunk (1:10 000 hígításban, 2 % BSA/PBS-ben oldva, 1h). A VWF degradációs 
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termékek membránban való lokalizációját a második antitesthez kötött peroxidázzal 

reagáló ECL Western blot analízis rendszer (GE-Healthcare, Uppsala, Svédország) 

segítségével detektáltuk. 

A fibrindegradáció vizsgálatához. 0,5 g/l koncentrációjú, 10 nM plazmin tartalmú 

fibrinogén oldatból trombinnal fibrinhálót képeztünk 1 U/ml VWF jelenlétében (ill. 

anélkül), majd különböző inkubációs idők elteltével a mintákat nem redukáló 

mintakezelőben oldottuk fel. A gélelektroforézist és a fibrindegradációs termékek 

vizualizálását a fibrinogéndegradáció vizsgálatánál leírt módon végeztük. 

 

 

3. 2. 6.  A plazmin, a miniplazmin és a mikroplazmin fibrinogén bontásának 

kinetikai vizsgálata 

A plazmin, a miniplazmin és a mikroplazmin von Willebrand faktor jelenlétében 

történő fibrinogénbontásának kinetikáját jellemző Km és kkat értékek meghatározásához 

korábban ismertetett módszereket alkalmaztunk (9; 10).  

Elsőként a proteázok fibrinogénre vonatkozó globális (nem egy adott kötés hasítását 

jellemző) Km értékét határoztuk meg. Ehhez meg kellett állapítanunk az enzimek 

szintetikus szubsztráton mért amidolitikus aktivitását fibrinogén jelenlétében. 

Különböző koncentrációjú SpPL-hez (5 – 200 µM, 200 µl, HEPES II. pufferben) 10 µl 

proteázt adtunk 2 g/l végkoncentrációjú fibrinogén jelenlétében, ill. anélkül. A 

szintetikus szubsztrát hasításából adódó abszorbanciaváltozást fotométer segítségével 

(Beckman DU-7500) követtük 405 nm-es hullámhosszon. A különböző SpPL 

koncentrációknál mért reakciósebességek (v) kiszámításához a színes végtermék (p-

nitroanilin) moláris extinkciós koefficiensét 8820 M-1 cm-1 -nek vettük. A fibrinogénre 

vonatkozó globális Km kiszámítása nemlineáris illesztéssel történt az alábbi egyenlet 

alapján:  

 

                       (5.)      v = (vmax · S) / (S + Km
S (1 + Fg/Km

Fg)) 

 

(S: SpPL koncentrációja; Fg: fibrinogén koncentrációja; Km
S: a proteáz Michaelis-

Menten állandója a szintetikus peptid szubsztrátra; Km
Fg: a proteáz Michaelis-Menten 

állandója a fibrinogénre) 
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Mivel a proteázok katalitikus hatékonysága SpPL-re nagyobb mint fibrinogénre, az 

imént ismertetett reakció ideje alatt a fibrinogén hasadásával nem kell számolni. 

Korábbi tapasztalatainak alapján ugyanakkor a fibrinogén a SpPL-re vonatkozó vmax 

értéket nem befolyásolta, míg a Km-et kompetitív módon növelte (9). Ezért a fent vázolt 

kísérleti felállásunkban a fibrinogént nem második szubsztrátnak, hanem kompetitív 

inhibitornak tekintjük. (Ennek megfelelően az 5. egyenlet a klasszikus Michaeils-

Menten egyenlet (v = (vmax · S) / (S + Km)) kiegészítve egy kompetitív inhibitor Km
S

 

növekedést okozó hatásával.) 

Miután egy, az előbbiekhez hasonló kísérleti felállásban meggyőződtünk róla, hogy 

a fibrinogén „helyett” 5 µg/ml koncentrációban alkalmazott VWF nem változtatta meg a 

proteázok SpPL bontását jellemző kinetikai paramétereket (nincs ábrázolva), a kísérletet 

fibrinogén és 5 µg/ml VWF együttes jelenlétében is elvégeztük. Ez esetben tehát a 

SpPL és a fibrinogén proteázért történő kompetíciója egy újabb modulátor jelenlétében 

történt. Így jutottunk el ahhoz a kísérleti felálláshoz, mely az eredeti kérdésünket 

hivatott megválaszolni, ti. hogy a VWF jelenléte megváltoztatja-e a proteázok 

fibrinogénre vonatkozó Km értékét. Mivel azt tapasztaltuk, hogy a VWF fibrinogén 

mellett sem változtatta meg a proteázok szintetikus szubsztrátbontásának sebességét, és 

így a Km
Fg értékre sem volt hatással, a további kalkulációknál minden esetben a 

fentiekben ismertetett, VWF nélkül kivitelezett kísérleti felállás során kapott Km
Fg 

értékekkel számoltunk.  

A VWF–nak a fibrinogén degradációt jellemző másik paraméterre, a globális kkat –ra 

gyakorolt hatását egy olyan -korábban ismertetett- módszerrel határoztuk meg, melynek 

elvi alapja az etanolban oldható fibrinogéndegradációs termékek detektálása, majd a 

kinetikai számítások során a Michaelis-Menten egyenlet integrált formájának 

alkalmazása (9).  

Fibrinogént (2 g/l, HEPES II. pufferben) inkubáltunk plazminnal (5 - 20 nM), 

miniplazminnal (10 - 20 nM), ill. mikroplazminnal (10 - 20 nM), különböző 

koncentrációjú VWF jelenlétében (0 - 13,6 µg/ml) 37ºC –on. Az eltérő időpontokban 

vett mintákhoz a reakció leállítására 0 ºC –os etanolt adtunk (az így kapott elegyben az 

összes fehérjekoncentráció 0,25 g/l, míg az etanol végkoncentrációja 20 térfogat % 

volt). Ilyen körülmények között az ép fibrinogén és a fibrinogén degradációja során 

keletkezett (még polimerizálható) X-fragmensek kicsapódnak, míg a kisebb 
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molekulatömegű, polimerizációra képtelen degradációs termékek oldatban maradnak. A 

különböző reakcióidők alatt keletkezett termékkoncentrációk meghatározásához a 

reakcióelegyeket 20 000 g-vel 5 percig centrifugáltuk (Beckman J2-MC). A 

felülúszóban található, etanolban oldott degradációs termékek koncentrációját a 

felülúszó (Beckman DU-7500 fotométer segítségével) 280 nm-en mért 

abszorbanciájából számítottuk. Számításaink során 1 g/l fehérje extinkciós koefficiensét 

1,6 cm -1 -nek vettük.  

A katalitikus állandó számítása során felmerül a probléma, hogy kísérleti 

rendszerünkben a magas Km
Fg érték miatt nem teljesül a klasszikus Michaelis-Menten 

kinetika azon két feltétele, miszerint 1) a szubsztrátkoncentráció jóval meghaladja a 

szubsztrátra vonatkozó Km értéket, és ezáltal 2) az enzim telítve van a szubsztráttal. 

Mérésünk során a fibrinogén fogyás tehát nem elhanyagolható, ezért a Michaelis-

Menten egyenlet integrált formáját kell alkalmaznunk, mely számol azzal, hogy a 

reakció során a szubsztrátkoncentráció csökkenésével a szubsztrát iránti affinitástól 

függő mértékben csökken az enzim szubsztráttal való telítettsége, és így a 

reakciósebesség is folyamatosan változik (151). A szubsztrátkoncentráció időbeni 

változását tehát a következő egyenlet írja le: 

 

                            (6.)     fS = S0 – S – Km
Fg ln(S/S0) 

 

(S0: kezdeti szubsztrátkoncentráció; S: szubsztrátkoncentráció a t inkubációs 

időpontban, mely azonos az etanollal kicsapott frakció koncentrációjával) 

A 6. egyenlet alapján a különböző enzimkoncentrációk (E) mellett, a termékek 

mennyiségének ismeretében minden egyes t inkubációs időpontra meg tudjuk határozni 

fS értékét. Az így nyert adatokat a 7. egyenletre illesztve megkapjuk a kkat értékeket.  

 

                            (7.)             fS = E· kkat· t 

 

  Az általunk alkalmazott modell megbízhatóságát támasztja alá az a tény, hogy a 

fiziológiás koncentrációtartományon belül számos fibrinogén és enzimkoncentrációval 

számolva azonos kkat értékeket kaptunk.  
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 Eredményeink áttekintésekor azt találtuk, hogy míg a VWF a vizsgált proteázok 

esetében a Km
Fg értéket nem befolyásolta szignifikánsan, a katalitikus állandót 

koncentráció függő módon csökkentette. Ezért a VWF inhibitoros állandójának 

becslését egy nonkompetitív modell alapján végeztük. A különböző VWF 

koncentrációk (az egyenletben VWF) mellett kapott kkat értékeket (kkat’) az azonos 

napon VWF nélkül mért kkat értékek (kkat) százalékában fejeztük ki (a mikroplazmin 

példáján bemutatva lásd az 5. ábrát), majd a VWF inhibitoros állandójának (Ki
VWF) 

meghatározásához kétismeretlenes nemlineáris illesztést végeztünk az alábbi egyenletre: 

 

                            (8.)             kkat’ = kkat/ (1 + (VWF/Ki
VWF)) 

 

 

3. 3.  A ZSÍRSAVAK ÉS A PLAZMIN KÖLCSÖNHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

 

3. 3. 1. Turbidimetriás fibrino(geno)litikus mérés 

  A szabad zsírsavak, a plazmin, a fibrinogén és a fibrin kölcsönhatásainak komplex 

vizsgálatára egy olyan turbidimetriás kísérleti módszert alkalmaztunk, melyben 

egyidejűleg van jelen a fibrinogén, a fibrinogén-fibrin átalakulásért felelős trombin, a 

plazmin (melynek fiziológiás működései közül ez esetben a fibrinogén- és 

fibrinbontását tudjuk vizsgálni) és a modulátor (zsírsav, pontosabban később ismertetett 

okokból az egyes zsírsavak Na-sói). A reakció első fázisában a fibrinháló kialakulását 

figyelhetjük meg. A trombin számára rendelkezésre álló fibrinogén molekulák száma, 

így a kialakuló fibrinháló maximális turbiditása (a reakciógörbék „magassága”, 

abszorbancia érték, A340) a plazmin degradáló hatásának mértékétől függ, melyet a 

jelenlévő modulátor mindkét irányba befolyásolhat. Maximális turbiditás abban a 

pillanatban tapasztalható, amikor a fibrinogén elfogyott (a trombin minden, a plazmin 

által nem degradált fibrinogén molekulát fibrinmonomerré alakított). Különböző típusú 

és koncentrációjú zsírsavak alkalmazásával a turbidimetriás görbék magasságából ily 

módon következtethetünk a modulátornak a plazmin fibrinogén bontására kifejtett 

hatására. Ez után következik a fibrinolízis szakasza. Az időben átfedő 

plazminműködések, vagyis a szubsztrátfogyásnak köszönhetően egyre csökkenő 

mértékű fibrinogén degradáció és az egyre nagyobb mennyiségben jelenlévő fibrin 
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hatására megjelenő fibrindegradáció közül az utóbbi kerül előtérbe. A folyamatnak a 

zsírsavak által modulált sebességét a turbidimetriás görbék leszálló ágának meredeksége 

jellemzi. Ennek számszerűsített értékelése a lízisidő meghatározásával történik, mely 

alatt a mérés kezdetétől a turbiditásnak a maximális érték felére való csökkenéséig eltelt 

időt értjük. 

 A turbidimetriás méréseket korábban ismertetett módon végeztük (10). Mikrotiter 

plate-ben 200 µl térfogatú, különböző koncentrációjú zsírsav-sókat tartalmazó, 7,4 µM 

koncentrációjú fibrinogénhez (2,5 g/l) 10 µl trombint (végkoncentrációja 20-320 nM 

(1,8-29 IU/ml)) és 10 µl plazmint (végkoncentrációja 10-20 nM) adtunk. A fibrin 

alvadék kialakulásának, majd feloldódásának folyamatát az abszorbanciaváltozás 37ºC-

os környezetben, 340 nm-en történő mérésével követtük nyomon Zenyth 200rt 

mikroplate spektrofotométer segítségével (Anthos Labtec Instruments GmbH, Salzburg, 

Ausztria). 

 

 

3. 3. 2.  A plazmin amidolitikus aktivitásának vizsgálata 

Az amidolitikus aktivitás megváltozásának pontos jellemzéséhez megvizsgáltuk, 

hogy az egyes zsírsav-sók növekvő koncentrációban való jelenléte milyen irányban 

mozdítja el a plazmin katalitikus hatékonyságát jellemző kkat/Km hányadost.  

 A zsírsavak Na-sóit 20 nM plazminnal inkubáltuk 37ºC-on, 15 percig. Ezután a 

minták 180 µl-éhez 20 µl SpPL-t adtunk, 7 különböző koncentrációban (0,05 - 0,6 

mM). A p-nitroanilin felszabadulás követése az abszorbanciaváltozásnak a 405-nm-en, 

10 percen keresztül, 10 mp-enként történő „folyamatos” regisztrálásával történt, 37ºC-

os környezetben (Anthos Zenyth 200rt típusú microplate spektrofotométerrel). Minden 

egyes SpPL végkoncentrációval 4 párhuzamos mérést végeztünk. Mivel méréstecnikai 

okokból a reaktánsok összemérése és az adatok rögzítésének kezdete között néhány 

másodperc szükségszerűen eltelik, az első regisztrált mérési pont és a reakció tényleges 

kezdete között eltelt időintervallumra eső  pontokat az első 6 mérési pont alapján a „0” 

abszorbanciapontba történő lineáris extrapolációval becsültük meg. Az abszorbancia 

értékek alapján a termékkoncentrációk kiszámításához a p-nitroanilinre alkalmazott 

moláris extinkciós koefficiens 12,6 mM-1 cm-1 volt.  
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3. 3. 3.  A plazmin kinetikai paramétereinek becslése az amidolitikus mérések 

alapján 

A Michaelis-Menten állandó (Km) előzetes becslése után az egyes zsírsavak 

különböző koncentrációihoz külön SpPL mérési tartományt határoztunk meg, így a 

plazmin-aktivitás mérés során alkalmazott szubsztrátkoncentrációk közül a 

legalacsonyabb valamelyest kevesebb volt a becsült Km-nél, míg a legmagasabb 

legalább akkora volt, mint a becsült Km ötszöröse. Az ily módon kivitelezett kísérletek 

során nyert adatainkra elsőként a legegyszerűbb enzim-szubsztrát kapcsolatot jellemző 

modellt próbáltuk illeszteni, miszerint a reverzibilis enzim-szubsztrát interakciót az 

enzim-szubsztrát komplex termékké és enzimmé való irreverzibilis átalakulása követi.  

 

 I-es modell:         (9.)          1 2

1

k k

k
E S ES E P



    

 

Az egyenletben E a plazmin, S az SpPL, míg P a p-nitroanilin koncentrációja. k1, k2 és 

k-1 az egyes folyamatok sebességi állandói. Kvázi steady-state állapotot feltételezve a 

termékkoncentráció időbeni változását a következő differenciálegyenlet írja le:  

                          

                                (10.)         0 0

0

. .( )kat t

m

dP k E S P

dt K S P




 
 

 

Az egyenletben Et0 és S0 a plazmin és a szubsztrát kiindulási koncentrációi, a Km a 

Michaelis-konstans (Km = (k-1+k2)/k1), míg a kkat a katalitikus állandó (kkat = k2) (152).  

A 10. egyenlet integrált formáját algebrai kifejezéssel lehetetlen megadni, hiszen a 

termékkoncentráció változása függ a P pillanatnyi értékétől is, s így nem létezik olyan 

matematikai összefüggés, mely leírná, hogy pusztán a t változása hogyan határozza meg 

a termékkoncentráció változását. Mivel azonban tudjuk, hogy t szigorúan növekvő 

függvénye P -nek, a kinetikai paraméterek optimalizációjához szükséges kiindulási 

értékek becslését a 10. egyenlet inverzének integrálásával nyert algebrai egyenlet (11. 

egyenlet) alapján végeztük. Ez az egyenlet a termékkoncentráció függvényében adja 

meg az idő változását. A regresszió a t és P értékek között kísérletileg meghatározott 

összefüggést, valamint a P és t értékek közötti, a becsült kinetikai paraméterekkel 

jellemezhető összefüggést magában foglaló táblázat segítségével történt. 
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                                (11.)          0

0 0 0

1
ln

. .
m

kat t kat t

K S
t P

k E k E S P
 


 

 

 Az I-es modell alapján becsült paraméterek segítségével az idő és a számolt P 

értékek közötti összefüggést leíró modellgörbék azt mutatták, hogy a Na-sztearát 

jelenlétében végzett méréseknél a reakciósebesség nagyobb mértékben csökkent a 

reakció során, mint ahogyan azt az I-es modell alapján vártuk volna (lásd 10. ábra). 

Ezért a sebességcsökkenés egyik lehetséges okának vélt termékgátlást (a termék és az 

enzim-termék komplex között kialakuló egyensúlyt) is magába foglaló II-es modell 

reakciógörbéinkre való illeszkedését is megvizsgáltuk. 

 

II-es modell:      (12.)          1 32

1 3

k kk

k k
E S ES EP E P

 

      

 

Az enzim-szubsztrát és az enzim-termék komplexre egyaránt steady-state állapotot 

feltételezve a termékkoncentráció időbeni alakulását a következő differenciálegyenlettel 

írhatjuk le: 

 

                                (13.)          0 0

0

. .( )
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Az egyenletben 
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, míg a termék egyensúlyi asszociációs 

állandója 3

3
i

k
K

k
 . Az I-es és II-es modellben a Michaelis-konstans és a katalitikus 

állandó különböző algebrai formában jelenik meg, az egyes katalitikus reakciókban 

mégis azonos jelentéssel bírnak. A Km azt a szubsztrátkoncentrációt jelenti, melynél 

adott enzimkoncentráció mellett a kezdeti reakciósebesség eléri a maximális sebesség 

felét, míg a kkat egy elsőrendű sebességi állandó, mely meghatározza, hogy az enzim-

szubsztrát komplex milyen kapacitással képes termékké alakulni (152). Az I-es 

modellnél leírtakhoz hasonlóan a 13. egyenletnek sem adható meg az integrált formája, 
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így a 13. egyenlet inverzének integrált alakjával dolgozunk tovább, mely az időnek a 

szubsztrátkoncentrációtól való függését írja le:  

                            

                                (14.)          0 0

0 0 0

1 . (1 . )
ln

. .
m i m i

kat t kat t

K K K S K S
t P

k E k E S P

 
 


 

 

A regresszió, vagyis a 14. egyenlet alapján becsült Km, kkat és Ki értékekkel jellemezhető 

(számolt) P→t függvény és a kísérletileg meghatározott adatok alapján felvett t→P 

függvény közötti különbség minimalizálása ez esetben is táblázatos formában történt.  

 A modell-illeszkedési vizsgálatok rámutattak, hogy a II-es modell bevezetése csak 

részben volt képes orvosolni a kísérleti pontoktól való markáns eltérést Na-sztearát 

jelenlétében,  így a termékgátláson túl egy újabb reakciósebesség csökkentő tényezőt, az 

enzim instabilitást  is magába foglaló III-as modell illeszkedését is megvizsgáltuk (153, 

154). 

 

III-as modell:     (15.)          

1 32

1 3

1 2 3
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Az egyenletben E’ az enzim inaktív formáját jelöli, míg J1, J2 és J3 a különböző 

enzimformák inaktivációjának sebességi állandói. A zsírsavak jelenlétében a szabad 

enzim inaktivációját az amidolitikus mérés hosszának megfelelő idő alatt 

elhanyagolhatónak találtuk, ezért az enzimkoncentráció időbeni változását leíró 

differenciálegyenletbe csupán a J2 és J3 sebességi állandókat építettük be. Így a 

következő differenciálegyenlet rendszert kaptuk: 
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 Mivel ebben az esetben az enzim inaktiváció miatt a terméken túl az enzim 

mennyisége is pontról pontra változik, t és P között nem írható fel egyenes összefüggés. 

Algebrai megoldás híján a paraméterillesztés a differenciálegyenlet rendszer pontról 

pontra való numerikus megoldásával történt. 

 A paraméterillesztést követően megvizsgáltuk, hogy egy adott 

sztearátkoncentrációval végzett mérés reakciógörbéjére hogyan illeszkednek a globális 

(vagyis a különböző sztearát koncentrációk mellett végzett mérések reakciógörbéire 

egyidejűleg való) illesztéssel nyert kinetikai paraméterek alapján felvett, az adott 

sztearátkoncentrációhoz tartozó I-es, II-es és III-as modellgörbék.   

 A három modellnek a sztearát jelenlétében kivitelezett amidolitikus mérések 

esetében való alkalmazhatóságát oly módon is összehasonlítottuk, hogy megvizsgáltuk 

a rezídiumoknak a mérés során tapasztalt időbeni eloszlását. A rezídiumok értékét a 

kísérlet során mért P értékek és az I-es, II-es, ill. III-as modell alapján optimalizált 

kinetikai paraméterek felhasználásával kísérletileg meghatározott P értékek 

különbségéből számoltuk Az egyes t időpontokban meghatározott rezídium értékeket 

ezután a reakcióidő függvényében ábrázoltuk.  

 Egy, az enzimaktivitás reakció során való csökkenésének kimutatására alkalmas 

funkcionális teszttel (Selwyn teszttel) is megvizsgáltuk, hogy modulátor hiányában, ill. 

sztearát jelenlétében inaktiválódik-e a plazmin az amidolitikus mérés során, s ha igen, 

milyen mértékben (155). 40 µM SpPL-t négy különböző koncentrációjú plazminnal 

emésztettünk modulátor nélkül, ill. 115 µM sztearát jelenlétében. A p-nitroanilin 

felszabadulást 405 nm-en követtük Anthos Zenyth 200rt típusú spektrofotométerrel, 

majd a termékkoncentrációkat a már ismertetett extinkciós koefficiens segítségével 

számítottuk ki. A módszer lényege, hogy a kiértékelés során a termékkoncentrációt az 

idő és a kiindulási enzimkoncentráció szorzatának függvényében ábrázoljuk, így abban 

az esetben, ha az enzim a mérés során nem veszít aktivitásából, a különböző 

enzimkoncentrációknál felvett görbék egybeesnek, ellenkező esetben a kisebb 

enzimkoncentrációknál csökkenő termékképzési értékeket kapunk. 

  A modellilleszkedési vizsgálatok után a kinetikai paraméterek 95%-os 

konfidenciaintervallumainak meghatározását Monte Carlo szimulációval végeztük (156, 

157), ami röviden a következőképpen történik.  Az eredeti párhuzamos mérések 

betáplálása után a program normál eloszlást feltételezve kiszámolja a kísérletre jellemző 
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átlag és szórás értékeket minden egyes t időpontra. Így minden t pontra kapunk egy 

lehetséges mérési eredmény halmazt. A kísérletszimuláció során az eloszlás által 

definiált tartományból t időpontonként 4 eredménypont kerül random módon 

kiválasztásra (így kapjuk meg a szimulált kísérlet négy párhuzamos „görbéjét”), majd 

megtörténik a mérésenként (azaz négy párhuzamos adatsoronként) egy kkat-Km 

paraméterpár becslése. A szoftver a kísérletszimulációt ezerszer végzi el, majd a kapott 

ezer kkat-Km pár eloszlását vizsgálva megállapítja, hogy milyen tartományba esik 95%-

os valószínűséggel a paraméterpár. Eredményként tehát a kísérleti adatok alapján 

számolt, valamint a szimuláció során kapott kkat-Km párok legjobb becsült értékeit, 

valamint az utóbbiak 95%-os konfidenciaintervallumait kapjuk. A modell- és 

paraméterillesztések a Matlab 7.4 szoftver segítségével történtek (The MathWorks Inc., 

Natick, MA, USA).  

 

 

3. 3. 4.  A plazminszerkezet és a zsírsav-hatás összefüggéseinek vizsgálata 

 Annak kiderítésére, hogy a plazmin-zsírsav interakciók az enzimmolekula mely 

régiójához köthetők, megvizsgáltuk a -katalitikus és az 5-ös kringle domént tartalmazó- 

miniplazmin, valamint a -kringle-lel nem rendelkező, szerkezetileg a katalitikus 

doménnel megegyező- mikroplazmin  amidolitikus aktivitását a zsírsavak Na-sóinak 

jelenlétében. 120 µM SpPL-t emésztettünk 20 nM miniplazminnal, ill. mikroplazminnal 

45 µM oleát, ugyanennyi arachidonát, valamint 175 µM sztearát jelenlétében. A p-

nitroanilin felszabadulását fotometriásan követtük 405 nm-en, majd a már ismertetett 

extinkciós koefficiens segítségével számolt termékkoncentrációkat a reakcióidő 

függvényében ábrázoltuk.  
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4. EREDMÉNYEK 

 

 

4. 1.  A VON WILLEBRAND FAKTOR HATÁSA A PLAZMIN TROMBOLITIKUS 

MŰKÖDÉSÉRE 

 
Munkánk során a von Willebrand faktor és a plazmin kölcsönhatását kétféle képpen 

közelítettük meg. Egyrészt megvizsgáltuk, hogy a VWF hogyan befolyásolja a plazmin 

enzimaktivitását (fibrinogén-, fibrin- és mesterséges szubsztrát degradációját), mellyel a 

trombolitikus működésre gyakorolt hatást kívántuk modellezni. Másrészt próbáltuk 

jellemezni a két molekula közötti, az előbbiek során tapasztalt hatások mögött rejlő 

esetleges közvetlen fizikai kapcsolatot. 

A VWF jelenlétében történő fibrinogéndegradációt többféle módon is 

tanulmányoztuk: funkcionális (koagulometriás és turbidimetriás), valamint -SDS-

poliakrilamid gélelektroforézist követő ezüstfestéssel- vizuális módon egyaránt. A 

kölcsönhatás pontos kinetikai jellemzését két lépésben végeztük el. Színes végterméket 

adó szintetikus szubsztráttal  végzett amidolitikus méréssel maghatároztuk a plazmin 

fibrinogénbontását VWF jelenlétében jellemző Km értéket, míg a kkat és s VWF 

inhibitoros állandójának meghatározása az etanolban oldható fibrinogén degradációs 

termékek fotometriás detektálásán keresztül történt. A fibrindegradáció vizsgálatához 

SDS-poliakrilamid gélelektroforézist és turbidimetriás mérést alkalmaztunk. Mivel ez 

utóbbit több enzimkoncentrációval is elvégeztük, alkalmunk nyílt a fibrinre vonatkozó 

kkat kiszámítására is. A fibrin esetében tapasztalható szignifikáns hatás hiányában a 

kölcsönhatás alaposabb kinetikai jellemzésétől eltekintettünk. 

Az immobilizált VWF felszínen végzett kötődési kísérlettel, valamint a VWF 

degradáció SDS-poliakrilamid gélelektroforézissel történő vizsgálatával arra kerestük a 

választ, hogy a VWF plazminműködésre kifejtett hatásai mögött rejlik-e fizikai 

kontaktus, vagyis, hogy a VWF és a plazmin közötti közvetlen molekuláris kapcsolatot 

jellemző Kd érték és a VWF degradációs termékeket tartalmazó elektroforetogram 

tükröz-e valamiféle enzim - szubsztrát, vagy enzim - modulátor kapcsolatot.  

Mivel a fibrinogéndegradáció kinetikai vizsgálatát a plazmin kringle-deriváltjaival 

(miniplazminnal és mikroplazminnal), valamint a kötődési kísérletet az aktív centrumát 

rejtve, vagy blokkolva hordozó plazminszármazékokkal (plazminogénnel és 
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plazminPefabloc-kal) is módunkban állt elvégezni, arra is választ kaptunk, hogy a plazmin 

és a VWF interakciója fizikailag a plazminmolekula mely részéhez köthető legnagyobb 

valószínűséggel.  

 

 

4. 1. 1.  A von Willebrand faktor hatása a fibrinogén plazminnal történő 

bontására 

A koagulométerrel végzett kísérlet eredménye az 1. ábrán látható. Az alvadási időt a 

plazminnal történő inkubáció idejének függvényében ábrázolva jól látszik, hogy a 

plazmin -fibrinogén degradációjából adódó- alvadási idő nyújtó hatása VWF 

jelenlétében -a VWF koncentrációjától függő mértékben- csökken. 
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1. ábra: A VWF plazminnal történő fibrinogénbontásra gyakorolt hatásának 

vizsgálata koagulométerrel. 2 g/l fibrinogént inkubáltunk 7,5 nM plazminnal 10 

(○) és 15 (▼) µg/ml VWF jelenlétében, ill. anélkül (●). Az egyes inkubációs 

időpontokban vett, plazmin által különböző mértékben emésztett fibrinogén tartalmú 

minták trombin jelenlétében mérhető alvadási idejét az „Anyagok és módszerek” c. 

fejezetben leírtaknak megfelelően határoztuk meg. Az ábrán egy reprezentatív mérés 

eredménye látható. A 120 másodpercnél hosszabb alvadási időket 120 mp-nek 

ábrázoltuk. Az alvadási idők tendenciájának láthatóvá tétele érdekében a mérési 

pontokat „görbe vonallal” kötöttük össze. 

  

A fibrinogéndegradáció turbidimetriás követésének eredményét a 2. és 3. ábrán 

mutatjuk be. A 2. ábrán megfigyelhetjük, hogy a plazminnal VWF jelenlétében inkubált 

fibrinogén minta turbiditása gyorsabban nő, mint a kizárólag plazminnal előinkubált 

fibrinogéné. 
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2.  ábra: A VWF plazminnal történő fibrinogénbontásra gyakorolt hatásának 

vizsgálata turbidimetriás méréssel. 2 g/l koncentrációjú fibrinogént 16 nM 

plazminnal emésztettünk kalciumos imidazol pufferben 10 µg/ml VWF jelenlétében 

(pontozott vonal), ill. anélkül (folytonos vonal). A különböző inkubációs 

időpontokban vett mintákat trombinnal reagáltattuk, majd a képződő fibrinháló 

turbiditásának változását fotometriásan követtük 3 percig, 340 nm-en. Reprezentatív 

ábránkon az egy adott inkubációs időpontban vett mintapárosnak a trombin 

hozzáadását követően tapasztalható turbiditásváltozása látható. dA: a három perces 

követés alatt elért maximális turbiditásváltozás, t dA/2: a maximális 

turbiditásnövekedés felének eléréséhez szükséges idő.  

 

A -minden egyes inkubációs időpontban hasonló módon felvett- turbiditási görbék 

alapján  a VWF mentes és a VWF-t tartalmazó rendszerre egyaránt kiszámoltuk a 

polimerizálhatóságot jellemző normalizált polimerizációs sebesség értékeket az 

„Anyagok és módszerek” c. fejezetben ismertetett módon (normalizált polimerizációs 

sebesség = dA  / tdA/2 , lásd a 2. ábrán lévő segédvonalakat). A 3. ábrán a  normalizált 

polimerizációs sebességet ábrázoltuk a plazminnal történő inkubáció idejének 

függvényében. 
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3. ábra: A plazminnal -VWF mellett, ill anélkül- előinkubált fibrinogén 

polimerizálhatóságának alakulása az emésztés során. A 2. ábránál részletesen 

ismertetett módon felvett turbidimetriás görbék alapján a VWF jelenlétében (○), 

valamint a VWF nélkül (●) emésztett fibrinogén minták esetében is kiszámítottuk az 

adott idejű, plazminnal történt emésztést követően mérhető polimerizálhatóságot 

jellemző normalizált polimerizációs sebességet, majd a kapott értékeket az 

inkubációs idő függvényében ábrázoltuk. A tendenciák felismerésének könnyítése 

érdekében a szimbólumokat vonalakkal kötöttük össze. 

 

A VWF távollétében vizsgált rendszerben a normalizált polimerizációs sebesség az 

előzetes fibrinogén-emésztés hosszával arányos mértékben csökken. Egy bizonyos 

inkubációs idő után a fibrinogén emésztettsége eléri azt a szintet, hogy polimerizációra 

teljes mértékben képtelen lesz, a normalizált polimerizációs sebesség ekkor éri el a 

nullát. Amennyiben a plazmin és fibrinogén együttes inkubációjánál a VWF is jelen 

van, a trombin hozzáadását követő polimerizációs reakcióban mutatott turbiditás (vagyis 

a normailzált polimerizációs sebesség) az inkubáció előrehaladtával kisebb mértékben 

csökken. Ez a nagyobb turbiditás –vagyis fokozottabb fibrinpolimerizáció- az oka a 

koagulométerben tapasztalt rövidebb alvadási időknek is. 
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A fibrinogén degradációs termékek SDS-poliakrilamid gélelektroforézissel való 

elválasztása során azt tapasztaltuk, hogy a polimerizációra képtelen degradációs 

termékek (Y: 150 kDa; D: 100 kDa) VWF hatására jóval később jeletek meg (4. ábra).  

 

4. ábra: A VWF plazminnal történő fibrinogénbontásra gyakorolt hatásának 

vizsgálata SDS-poliakrilamid gélelektroforézissel. 0,5 g/l fibrinogént 

emésztettünk 12,5 nM plazminnal 10 µg/ml VWF jelenlétében, ill. anélkül. A jelzett 

inkubációs idők elteltével vett mintákban fellelhető degradációs termékeket 7,5 %-os 

gélen kivitelezett poliakrilamid gélelektroforézissel választottuk szét, majd 

ezüstfestéssel detektáltuk az „Anyagok és módszerek” c. fejezetben leírt módon.  

 
 Az eddigiekben ismertetett eredményeket megjelenítő ábrák reprezentatív 

jellegűek, ugyanis ezen módszerek nem teszik lehetővé az adatok statisztikai 

módszerekkel való kiértékelését.  

A plazmin, miniplazmin és mikroplazmin fibrinogén degradációját jellemző Km 

értékek meghatározása során azt tapasztaltuk, hogy a VWF egyik esetben sem volt 

szignifikáns hatással a proteázok fibrinogén jelenlétében történő SpPL bontásának 

sebességére, így a fibrinogénre vonatkozó Km értékekre sem, vagyis a VWF jelenléte 

egyik proteáz fibrinogén iránti affinitását sem változtatta meg.  
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Abban az esetben, ha az amidolitikus reakciót csupán VWF jelenlétében vizsgáltuk, 

azt tapasztaltuk, hogy a VWF a SpPL bontást jellemző kinetikai paraméterek egyikét 

sem befolyásolta, még abban az esetben sem, ha a plazmint és a VWF-t előzetesen 

együttes inkubációnak vetettük alá (nem ábrázoltuk).   

 

2. táblázat: A plazminnal és csonkított származékaival VWF mellett történő 

fibrinogéndegradációt jellemző kinetikai paraméterek. A Km, kkat és Ki
VWF 

értékeket (± a standard hibákat) az „Anyagok és módszerek” c. fejezetben leírtaknak 

megfelelően számítottuk ki. (n. a. : nincs adat; *: a 9 -es számú referenciából idézett 

adat) 

 

 modulátor plazmin miniplazmin mikroplazmin 

Km (mM) --- 1,7 ± 0,3 8,1* 10,2 ± 2,9 

 VWF 5 µg/ml 1,5 ± 0,3 n. a. 8,1 ± 2,2 

kkat  (min-1) --- 7,2 ± 0,8 10,9 ± 1,8 4,8 ± 0,4 

 VWF 10 µg/ml 2,5 ± 0,4 4,5 ± 1,2 2,5 ± 0,1 

Ki
VWF  (µg/ml)  5,4 ± 0,6 5,7 ± 1,2 10,0 ± 2,7 

 

A plazmin és származékainak fibrinogénre vonatkozó kkat értékét egy olyan 

módszerrel határoztuk meg, mely az etanolban oldható fibrinogén degradációs termékek 

fotometriás detektálásán alapszik. Az 5. ábra reprezentatív betétábráján láthatjuk, hogy 

a mikroplazmin és fibrinogén tartalmú reakcióelegyekből az egyre későbbi inkubációs 

időpontokban vett minták etanolos kicsapása, majd centrifugálása után a felülúszó egyre 

több fibrindegradációs terméket tartalmaz. Amennyiben azonban a reakcióelegyben 

VWF is jelen volt, a degradációs termékek koncentrációja kisebb mértékben nő az 

inkubáció előrehaladtával. A kkat értékek meghatározása során azt találtuk, hogy a VWF 

jelenléte koncentrációfüggő módon csökkentette mindhárom proteáz fibrinogénre 

vonatkozó kkat értékét. Adataink jól illeszkedtek a nonkompetitív gátlás kinetikai 

modelljét leíró görbére (5. ábra).  
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5. ábra: A VWF hatása a mikroplazminnal történő fibrinogénbontást jellemző 

katalitikus állandó alakulására. 2 g/l fibrinogént inkubáltunk 20 nM 

mikroplazminnal 10 µg/ml VWF jelenlétében, ill. anélkül. A mikroplazmin 

fibrinogénre vonatkozó katalitikus állandóját az inzert ábrán bemutatotthoz hasonló 

kísérletekben határoztuk meg az „Anyagok és módszerek” c. fejezetben ismertetett 

módon. A kkat értékeket a VWF hiányában kapott kkat értékek %-ában fejeztük ki és a 

VWF koncentráció függvényében ábrázoltuk. A szimbólumok a mérések átlagát ± 

standard hibáját mutatják. A folytonos vonallal jelzett modellgörbe a kísérleti 

adatokra a kkat’ = kkat/(1 + (VWF/Ki
VWF)) egyenlet alapján történt 

paraméterillesztéssel nyert kkat értékeket mutatja. A betétábrán egy reprezentatív 

kísérlet eredménye látható, melyben az előbbiekben ismertetett módon fibrinogént 

mikroplazminnal emésztettük VWF jelenlétében (○), valamint anélkül (●), majd az 

alkoholos kicsapást és centrifugálást követően a felülúszó abszorbanciáját 280 nm-en 

határoztuk meg. A vonalakkal összekötött szimbólumok az etanolban oldható 

fibrinogéndegradációs produktumok  abszorbanciáját mutatják. 
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A VWF inhibitoros állandója plazmin és miniplazmin esetében hasonlónak adódott, 

míg a mikroplazmin az előbbiekhez képest megközelítőleg fele akkora affinitással 

kötődik a nonkompetitív inhibitor VWF-hoz (2. táblázat).  

 

  

4. 1. 2.  A von Willebrand faktor hatása a fibrin plazminnal történő bontására 

A plazmin VWF jelenlétében és anélkül zajló fibrinbontását tanulmányozó 

turbidimetriás mérést bemutató 6. ábra betétábráján nyomon követhető a trombin 

hozzáadását követő gyors polimerizáció, majd a plazminműködés hatására feloldódó 

fibrinháló egyre csökkenő turbiditása.  
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6. ábra: A VWF hatása a plazminnal és miniplazminnal történő fibrinbontást 

jellemző turbidimetriás lízisidőkre. Az „Anyagok és módszerek” c. fejezetben leírt 

módon kivitelezett turbidimetriás fibrinolitikus méréssel meghatároztuk a különböző 

koncentrációjú plazmin (körökkel jelezve) és miniplazmin (háromszögekkel jelezve) 

által történő fibrinoldást jellemző lízisidőt 10 µg/ml VWF jelenlétében (○; ∆), ill. 

VWF nélkül (●; ▼), majd a mérések során alkalmazott enzimkoncentrációk 

függvényében ábrázoltuk azokat. A görbék a kísérleti adatok felhasználásával a ti = 

(F0 – Fi) / (kkat · E) egyenlet alapján történt regresszió eredményeként kapott 

lízisidőket mutatják. A betétábrákon egy reprezentatív kísérlet eredménye látható, 

melyben 2 g/l fibrinogént 12 nM (●), 16 nM (○), ill. 20 nM (▼) plazmin jelenlétében 

trombinnal reagáltattunk 10 µg/ml VWF jelenlétében, ill. VWF nélkül. A turbiditást 

(A340) a reakcióidő függvényében ábrázoltuk, így nyomon követhető a fibrinháló 

kialakulása, majd a plazminműködés következtében történő lebomlása. 

 

A 6. ábrán a turbidimetriás görbék alapján számolt, és a fibrindegradáció sebességét 

jellemző lízisidőket a plazmin, ill. miniplazmin koncentrációk függvényében 

ábrázoltuk. Az ábráról jól leolvasható a turbidimetriás lízisidő és a 

szubsztrátkoncentráció közötti -szubsztráttal telített állapotban lévő enzim működése 

esetén megvalósuló- reciprok összefüggés (9). A fiziológiás koncentrációban 
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alkalmazott fibrinogénből (2 g/l) képzett fibrinháló feloldását vizsgálva sem a 

turbidimetriás lízisidők, sem a fibrinre vonatkozó kkat értékek (plazmin esetében 4,5 ± 

0,2 min-1 VWF jelenlétében, míg VWF nélkül 5,1 ± 0,4 min-1; miniplazmin esetében 3,5 

± 0,1 min-1 VWF mellett, míg 4,2 ± 0,2 min-1 anélkül) tekintetében nem találtunk a 

szintén fiziológiás koncentrációban jelenlévő VWF (10 µg/ml) hatására fellépő, 

biológiailag szignifikáns eltérést. E számadatokat alátámasztja az SDS-poliakrilamid 

gélelektroforézissel kapott eredményünk (nem ábrázoltuk), mely szintén azt mutatta, 

hogy a plazmin fibrinbontásának kinetikájára a VWF nincs szignifikáns hatással.  

 

 

4. 1. 3.  A von Willebrand faktor és a plazmin molekuláris kölcsönhatásának 

jellemzése 

Az eddigiekben ismertetett kölcsönhatások ismeretében felmerül a kérdés, hogy 

kötődési kísérlettel kimutatható-e egy, a plazmin és a VWF közötti fizikai kapcsolat, s 

ha igen, az milyen disszociációs állandóval jellemezhető. Kérdésünk megválaszolására 

immobilizált VWF felszínen európiummal jelölt plazminnal végzett kötődési kísérletet 

végeztünk. Azt eldöntendő, hogy az esetleges kapcsolat kialakításában szerepet játszik-e 

a plazmin aktív centruma, az aktív centrumot rejtve hordozó zimogénnel, ill. aktív 

centrum blokkolt plazminnal is elvégeztük a kísérletet. A kötődést stacionárius 

állapotban jellemző disszociációs konstans értéke plazmin esetében Kd = 1,59 · 10-7 M ± 

5,75 · 10-9; míg plazminogén esetében Kd = 1,03 · 10-7 M ± 2,06 · 10-9 -nek és 

plazminPefabloc-ra Kd = 2,72 · 10-7 M ± 7,38 · 10-9 -nek adódott.  
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7.  ábra: Immobilizált Willebrand faktor kötődése plazminhoz, plazminogénhez és 

aktív centrum blokkolt plazminhoz. A VWF-ral borított mikrotiter plate-et 10 nM 

jelölt és különböző koncentrációjú (0 - 2 µM) jelöletlen ligandot tartalmazó 

mintákkal inkubáltuk az „Anyagok és módszerek” c. fejezetben ismertetett módon. A 

különböző össz-ligand koncentrációk alkalmazása esetén kapott  kötött ligand 

mennyiségeket a jelölt ligandok késleltetett fluoreszcencia jele alapján határoztuk 

meg. A szimbólumok öt párhuzamos mérés átlagát, a függőleges vonalak a standard 

deviációt mutatják, míg a szaggatott vonalak az 1. egyenlet alapján a  kísérleti 

adatokra illesztett modellgörbék. 

 

A VWF plazmin általi degradációját SDS-poliakrilamid gélelektroforézist követő 

Western blot technikával vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy a 4. ábrán alkalmazott 

inkubációs körülmények között nem volt kimutatható a VWF degradációja (nincs 

ábrázolva). Magasabb proteázkoncentrációt és hosszabb idejű inkubációt alkalmazva 

már megfigyelhető a VWF degradációja, melynek sebessége fibrinogén jelenlétében 

mérséklődik (8. ábra). 
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8. ábra: A plazmin VWF degradációjának vizsgálata SDS-poliakrilamid 

gélelektroforézissel. 10 µg/ml VWF-t emésztettünk 50 nM plazminnal, 0,5 g/l 

fibrinogén jelenlétében, ill. anélkül. Az ábrán feltüntetett inkubációs időpontokban 

vett mintákban a VWF degradációs termékeket -a 7,5 %-os SDS-poliakrilamid gélen 

történő elektroforézist követően- Western blot technikával tettük láthatóvá. 

  

 

4. 2.  A SZABAD ZSÍRSAVAK HATÁSA A PLAZMIN TROMBOLITIKUS MŰKÖDÉSÉRE  

 

Munkánk során arra voltunk kíváncsiak, hogy a vizsgálataink alanyát képező három 

zsírsav miképpen módosítja a plazmin és annak természetes szubsztrátjai közötti 

interakciót. Ehhez elsőként a fibrinogén és fibrindegradáció együttes megfigyelésére 

alkalmas turbidimetriás módszert alkalmaztuk.  

A főbb tendenciák megismerése után a kölcsönhatások kvantitatív jellemzéséhez 

egy kevésbé komplex módszert alkalmaztunk, mely lehetővé teszi a zsírsavhatásokat 

jellemző kinetikai paraméterek meghatározását. Ennek során a zsírsavak Na-sóinak 

jelenlétében tapasztalható enzimműködést a plazmin színes terméket adó szintetikus 

szubsztrátján mért amidolitikus reakciójának folytonos fotometriás követésével 

vizsgáltuk.  
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Az eredmények kiértékelése során először mindhárom zsírsav esetében megkerestük 

azt a modellt, mely a kísérleti eredményekre legjobban illeszkedve képes leírni az adott 

modulátor jelenlétében lezajló plazmin-mesterséges szubsztrát reakciót. 

Ezen modellek birtokában kísérletszimuláció segítségével meghatároztuk az egyes 

zsírsavak különböző koncentrációi mellett zajló enzim-szubsztrát reakciókat jellemző 

kinetikai állandókat. 

A pontos kinetikai paraméterek alapján (azoknak a modulátor-koncentráció 

függvényében bekövetkező csökkenő, ill. növekvő tendenciájából) az adott zsírsav 

moduláló hatásának típusára is következtetni tudunk.  

Végül az amidolitikus méréseket a plazmin csonkított származékaival is elvégezve 

információt nyertünk arról, hogy a zsírsav-plazmin kölcsönhatásban a plazmin molekula 

mely része játszik döntő szerepet. 

 

 

4. 2. 1.  A zsírsavak zavaró hatása a turbidimetriás és amidolitikus mérések során  

A plazmin fibrinogén- és fibrinbontásának zsírsav-hatásra történő változásait 

turbidimetriásan vizsgáltuk, míg a plazminműködés kinetikai paramétereinek pontos 

meghatározásához szintetikus plazminszubsztráton (SpPL) végzett amidolitikus 

méréseket végeztünk. Amennyiben a plazminaktivitás mérés szabad olajsav jelenlétében 

történt, mindkét méréstípusnál félrevezető eredményhez jutottunk (az amidolitikus 

mérés esetében lásd a 9. ábrán).  
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9. ábra: A szintetikus plazminszubsztrát jelenlétében kialakuló olajsav micellák 

abszorbancia módosító hatása. (A) 20 µl, 1 mM koncentrációjú Spectrozyme PL 

oldathoz 180 µl különböző koncentrációjú olajsavat adtunk. (B) 20 µl, 1 mM 

koncentrációjú Spectrozyme PL oldathoz 180 µl, különböző mennyiségű olajsavat 

tartalmazó, 1 nM koncentrációjú plazmint adtunk. Az abszorbancia változását 405 

nm-en követtük. A reakciógörbék melletti számok az egyes olajsav koncentrációkat 

mutatják µM-ban. Mindkét esetben öt mérés átlagát és standard deviációját 

(pontozott vonalak) ábrázoltuk. 

 

A 9. A ábrán bemutatott optikai jelenség, mely a mérési hullámhossztól függetlenül 

jelentkezik (a turbidimetriás mérések során alkalmazott 340 nm-es hullámhosszon 

hasonló abszorbanciaváltozásokat tapasztaltunk), nem a szubsztrátfogyásnak, hanem a 

zsírsavmicellák kialakulásának, ill. azok SpPL jelenlétében történő átrendeződésének 

köszönhető. A könnyen félreértelmezhető eredményekhez vezető hatás a 9. B ábráról  

olvasható le. Az alacsony koncentrációban jelen lévő plazmin aktivitása (1 nM) a 

detergens hiányában bekövetkező kitapadás révén lecsökken, ráadásul a zsírsav 

jelenlétében megjelenik a 9. A ábrán bemutatott, micellaképződésnek köszönhető 

abszorbancia növekedés. A reakciógörbék alapján kézenfekvő lenne az olajsav hatását 

aktiválásként elkönyvelni. 

 A felvázolt jelenséget elkerülendő, méréseink során egy nagyságrenddel magasabb 

plazmin koncentrációt, valamint a fent említett zsírsavak vízoldékony Na-sóit 
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alkalmaztuk. Ez utóbbiak turbiditást befolyásoló hatása kisebb, mint a szabad 

zsírsavaké, másrészt az amidolitikus méréseknél ezt a hatást nem módosítja a 

plazminszubsztrát jelenléte. A 10. A ábrán látható, hogy a Na-oleát az olajsavval 

korában tapasztaltakkal megegyező módon mind a plazmin fibrinogén bontására, mind 

a fibrindegradációra gátló hatással van (8). Ezek szerint az olajsav hatása független 

attól, hogy szabad zsírsav, vagy Na-só formájában van-e jelen, ezért a fent vázolt 

méréstechnikai probléma kiküszöbölése céljából a szabad zsírsavak helyett azok 

nátrium-sóinak alkalmazását megfelelő megoldásnak tartjuk. 

 

 

4. 2. 2.  A zsírsavak hatása a plazmin természetes szubsztrátjainak bontására 

A zsírsavak Na-sóinak a fibrinogén és fibrin degradációjára gyakorolt hatását 

bemutató turbidimetriás görbék a 10. ábrán láthatóak.  
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10. ábra: A Na-oleát és a Na-sztearát hatása a fibrin(ogén) plazminnal történő 

degradációjára. 200 µl térfogatú, 7,4 µM (2,5 g/l) fibrinogént és különböző 

koncentrációjú zsírsav-sót tartalmazó oldatokhoz 10-10 µl trombint és 10-10 µl 

plazmint adtunk. Az abszorbanciaváltozást folyamatosan követtük mikroplate reader 

segítségével, 340 nm-en, 37ºC-os környezetben. Az ábrán öt párhuzamos mérés 

átlagát jelenítettük meg. (A) Az egyes görbékhez tartozó számok a kísérlet során 

alkalmazott Na-oleát koncentrációkat mutatják µM-ban. A trombin 

végkoncentrációja 20, míg a plazminé 10 nM volt.  (B) Az egyes görbékhez tartozó 

számok a kísérlet során alkalmazott Na-sztearát koncentrációkat mutatják µM-ban. 

A trombin végkoncentrációja 160, míg a plazminé 20 nM volt. (C) A 65 µM Na-

sztearátot tartalmazó minták alvadási reakciója különböző, az egyes görbék mellett 

nM-ban feltüntetett koncentrációjú trombin hozzáadásával indult. A plazmin 

végkoncentrációja 10 nM volt. (D) A 115 µM Na-sztearátot tartalmazó minták 

alvadási reakciója különböző, az egyes görbék mellett nM-ban feltüntetett 

koncentrációjú trombin hozzáadásával indult. A plazmin végkoncentrációja 10 nM 

volt. 

 

Amennyiben a fibrinháló kialakulása majd lebontása Na-oleát jelenlétében történt 

(10. A ábra) azt tapasztaltuk, hogy minél nagyobb koncentrációban volt jelen a 
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modulátor, annál nagyobb maximális turbiditást ért el a kialakuló fibrinháló, és annál 

hosszabb volt a fibrinháló lebontásának sebességét jellemző lízisidő is. Na-arachidonát 

jelenlétében az oleáttal megegyező hatást tapaszaltunk (nem ábrázoltuk). 

Abban az esetben, ha a turbidimetriás mérést Na-sztearát jelenlétében végeztük (10. 

B ábra), a kialakuló fibrinháló maximális turbiditása a növekvő sztearát 

koncentrációkkal fokozatosan csökkent: a 340 nm-en mért abszorbancia érték (A340) 

230 µM sztearát jelenlétében 1,79 ± 0,048 –ról 1,25 ± 0,083 –ra csökkent. (Kísérleti 

felállásunkban a Na-sztearát 115 µM alatti koncentrációban nem fejtett ki szignifikáns 

hatást.)  

A 10. C és 10. D ábrák azon kísérletek eredményeit mutatják be, melyekben a 

sztearát-hatás vizsgálata különböző trombinkoncentrációk mellett történt. Látható, hogy 

a 40 nM koncentrációjú trombin 65 µM sztearát jelenlétében képes megalvasztani a 

fibrinogént (10. C ábra), míg 115 µM sztearát mellett nem (10. D ábra).  

Hasonlóképpen, 65 µM sztearát jelenlétében 80 nM koncentrációjú trombin képes a 

maximális trubiditású fibrinszerkezet kialakítására, míg 115 µM sztearát mellett ennél 

jóval lazább szerkezetű fibrinháló jön létre. 

 

 

4. 2. 3.  A zsírsav-hatás kinetikai jellemzése 

A 4. 2. 1. fejezetben részletezett körülmények miatt olyan „magas” plazmin 

koncentrációval kellett elvégezni az amidolitikus méréseket, amelyek mellett nem 

lehetett olyan inkubációs időt beállítani, hogy a termékkoncentráció minden szubsztrát 

koncentrációnál időben lineárisan változzék. Így a kezdeti reakciósebesség nem 

becsülhető lineáris közelítéssel, és a kísérleti eredmények kiértékelésénél sem 

célravezető a klasszikus Michaelis-Menten modell közvetlen alkalmazása. Emiatt a 

folyamatosan követett (nem „végpontos”) mérések során kapott teljes reakciógörbéket 

az „Anyagok és módszerek” c. fejezetben leírtaknak megfelelően értékeltük ki. A 

zsírsavak nélkül, valamint az oleát és arachidonát jelenlétében végzett mérések során 

kapott adatok megfelelően közelíthetőek voltak az I-es modellel. Ez a modell egy olyan 

reverzibilis enzim-szubsztrát interakciót ír le, melyet az enzim-szubsztrát komplex 

termékké és enzimmé történő irreverzibilis átalakulása követ (lásd a 11.  A  ábrán az 

olajsav példáján bemutatva).  
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11. ábra: A plazmin amidolitikus aktivitása oleát és sztearát jelenlétében.  A 

különböző koncentrációjú SpPL oldatokban 20 nM plazmin volt jelen 10 µM oleát 

(A), ill. 115 µM sztearát mellett (B). A keletkező p-nitroanilin mennyiségét (P) az 

idő függvényében ábrázoltuk.  A kör szimbólumok négy mérés átlagát, a függőleges 

vonalkák a standard deviációt, míg a folytonos görbék a (3. 3. 3. fejezetben 

ismertetett I-es modell segítségével becsült kkat-Km paraméterpár alapján) számolt P 

értékeket mutatják. Az illesztés minőségét jellemző χ2 értékeket bekeretezve 

láthatjuk. Az időgörbék mellett található számok a SpPL koncentrációkat mutatják 

µM-ban kifejezve. 

 

Sztearát esetében a modell görbe nem illeszkedett megfelelően a mérési adatokra 

(11. B ábra); a reakciógörbék alapján az enzimaktivitásnak a mérés során bekövetkező 

csökkenését véltünk felfedezni. A termék és az enzim-termék komplex közti egyensúlyt 

bevezető II-es modell, ill. az enzim instabilitást magába foglaló III-as modell 

alkalmazásának következményeit vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy ezek a sztearát 

jelenlétében kapott reakciógörbék mind jobb közelítését teszik lehetővé (12. ábra).  
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12. ábra: A plazmin sztearát jelenlétében mutatott katalitikus aktivitását leíró 

három modell összehasonlítása. 40 µM SpPL 20 nM plazminnal 115 µM sztearát 

mellett történő lebontását a keletkező p-nitroanilin mennyisége (P) alapján követtük. 

A szimbólumok a p-nitroanilin négy párhuzamos mérés során felszabaduló 

mennyiségének átlagát, míg a függőleges vonalkák a standard deviációt mutatják. 

Pontozott vonallal az 3. 3. 3. fejezetben ismertetett I-es, szaggatott vonallal a II-es, 

míg folytonos vonallal a III-as modell alapján az összes görbéhez történt legjobb 

globális paraméterillesztés 40 µM-os szubsztrátkoncentrációhoz tartozó eredményét 

ábrázoltuk. Az időgörbék melletti számok az illesztés pontosságát jellemző χ2 

értékek.  

 

A χ2 értékek és a görbék lefutása alapján is megállapítható, hogy a mérési eredményt 

legjobban a III-as modell közelíti, a II-es és az I-es modell ennél mind kisebb 

pontossággal illeszkedik a mérési eredmények alapján felvett reakciógörbére. 

Ezt az eredményt látszik alátámasztani a fenti modellekkel való közelítések során 

kapott rezídiumok időbeni eloszlásának vizsgálata is (158), mely azt mutatta, hogy azok 

szisztematikus eltéréseket mutatnak az I-es és a II-es modell esetében, amely eltérések a 

III-as modell alkalmazásakor eltűnnek (13. ábra).  
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13. ábra: A sztearát által módosított plazminműködést leíró három modell 

összehasonlítása a rezídiumok időbeni eloszlása alapján.  A rezídiumok értékét a 

10. B. ábrán bemutatott kísérlet során mért P értékek és az I-es, II-es, ill. III-as 

modell alapján optimalizált kinetikai paraméterek felhasználásával kísérletileg 

meghatározott P értékek különbségéből számoltuk. Az árnyalt területek a rezídiumok 

időbeni eloszlásában a nullától való tendenciózus eltéréseket mutatják. Az egyes 

reakciók során alkalmazott kezdeti szubsztrátkoncentrációkat különböző 

szimbólumok jelölik: ○: 40; □: 60; •: 80; +: 100; *: 200; ◊: 300; ∆: 600 µM. 

 

A plazmin sztearát jelenlétében történő aktivitásmérése során mutatott stabilitását 

Selwyn teszttel is megvizsgáltuk (14. ábra).  
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14. ábra: A plazminaktivitás stabilitásának vizsgálata Selwyn teszttel. (A) 40 µM 

SpPL-t hidrolizáltunk plazminnal (a plazmin végkoncentrációkat a reakciógörbék 

mellett nM -ban kifejezve tüntettük fel). (B) Az „A” ábrán látható kísérletet 

megismételtük 115 µM sztearát jelenlétében. A görbék a négy párhuzamos mérés 

során képződő p-nitroanilin µM-ban kifejezett mennyiségének átlagát, míg a 

függőleges szimbólumok a standard deviációt mutatják. Betétábrák: a plazmin 

esetleges autodegradációját vizsgálandó,  0,3 µM plazmint és 70 µM SpPL-t 

inkubáltunk 37ºC-on az ábrán feltüntetett ideig 115 µM sztearát jelenlétében (B), ill. 

anélkül (A). 10-15%-os poliakrilamid gélen nemredukáló körülmények között 

végzett elektroforézis után az eredményt ezüstfestéssel tettük láthatóvá.  

 

 A 14. ábrán látható, hogy modulátor hiányában a plazmin csupán enyhe aktivitás 

csökkenést szenved (14. A ábra), míg sztearát jelenlétében a termék mennyisége 

jelentősen kisebb a végpontban (14. B ábra). A betétábrákon látható, hogy az 

aktivitásmérés során a plazmin autodegradációja nem figyelhető meg a szubsztrátja 

jelenlétében, ez megegyezik egy korábban publikált eredménnyel (12).  

Miután megbizonyosodtunk róla, hogy oleát és arachidonát esetében az I-es, míg 

sztearát esetében a III-as modellt kell alkalmaznunk, elvégeztük a kinetikai paraméterek 

becslését, ill. azok 95%-os konfidenciaintervallumainak Monte Carlo szimulációval 
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való meghatározását. A katalitikus állandó és Km legjobb becsült értékeit a hozzájuk 

tartozó konfidenciaintervallumokkal a 15. ábrán ábrázoltuk.  

 

 

 

15. ábra: A plazminműködést zsírsavak jelenlétében jellemző kinetikai 

paraméterek. A plazminaktivitást jellemző kkat (az ábrán kp) és Km értékeket oleát 

(OA) és arachidonát (AA)  jelenlétében az I-es, míg sztearát (SA) esetében a III-as 

modell alapján határoztuk meg az amidolitikus mérések eredményeiből. A Monte 

Carlo eljárás során minden egyes modulátor-koncentráció esetén 1000 db 

kísérletszimuláció történt. A szimulált kísérletek eredményei alapján becsült kkat-Km 

párok közül zölddel jelöltük azokat, melyek a 95%-os konfidenciaintervallumon 

belül esnek, kékkel pedig az ezen kívül eső paraméterpárokat. A kísérleti adatok 

alapján számolt legjobb becsült értéket piros csillag, míg a szimuláció alapján 

számolt legjobb becsült értéket piros kör jelzi. A zsírsavak rövidítései mellett 

található számok azok µM -ban kifejezett koncentrációit mutatják. A „0” a zsírsavak 

hozzáadása nélkül kapott paraméterpárt jelzi. A halvány ellipszisek a sztearát és az 

arachidonát esetében az ugyanazon zsírsavhoz tartozó paraméterpárok 

azonosításában segítenek.  
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A III-as modell alkalmazása három új illesztett paraméter bevezetését tette 

szükségessé (enzim-termék asszociáció egyensúlyi állandója (Ki), J2 és J3), melyek a 

plazminaktivitás sztearát jelenlétében történő progresszív csökkenésének lehetséges 

okait építik be az egyenletbe. Ezen paraméterek közül J2 értéke az optimalizáció során 

kvázi 0-nak adódott. A különböző zsírsav-sók esetében a megfelelő modellek alapján 

számolt paraméterek (kkat, Km, Ki és J3) legjobb becsült értékeit és azok 95%-os 

konfidenciaintervallumait számszerűsített formában a 3. táblázatban foglaltuk össze.  

 

3. táblázat: A plazminműködést zsírsavak jelenlétében jellemző kinetikai 

paraméterek. A Michaelis konstans (Km), a katalitikus állandó (kkat), az enzim-

termék asszociációt jellemző egyensúlyi állandó (Ki), valamint a termékkel alkotott 

komplexben jelenlévő enzim inaktivációs sebességi állandójának (J3) legjobb becsült 

értékét (LB), valamint azok 95%-os konfidenciaintervallumait (KI) a 14. ábra alatt 

(részletesebben az „Anyagok és módszerek” c. fejezetben) leírtak szerint számítottuk 

ki. A paraméterbecslés a modulátor nélkül (kontroll), az oleát, ill. az arachidonát 

mellett végzett mérések esetében az I-es, míg sztearát esetében a III-as modell 

alapján történt. A szubsztráttal alkotott komplexben jelenlévő enzim inaktivációs 

sebességi állandója (J2) nincs feltüntetve, mivel az optimalizáció során annak értéke 

minden esetben kevesebb, mint 10-12· s-1 –nek adódott. (n. a. : a paraméterrel az 

adott modulátor esetében alkalmazott megközelítés nem számol) 

 
 

zsírsav 
koncentráció 

(M) 

Km (M) Kkat (s
-1) Ki (M-1) J3 (s

-1) 

LB KI LB KI LB KI LB KI 

kontroll         

0 5,89 5,43 – 6,38 5,81 5,70 – 5,93 n. a. n. a. n. a. n. a. 

oleát         

10 12,58 11,68 – 13,41 4,54 4,48 – 4,60 n. a. n. a. n. a. n. a. 

25 20,09 18,76 – 21,26 3,65 3,56 – 3,73 n. a. n. a. n. a. n. a. 

45 27,49 26,43 – 28,57 2,63 2,58 – 2,68 n. a. n. a. n. a. n. a. 

65 131,09 115,33 – 146,13 2,75 2,57 – 2,95 n. a.        n. a. n. a.            n. a. 

arachnidonát         

10 23,71 22,91 – 24,58 6,10 6,06 – 6,15 n. a. n. a. n. a. n. a. 

25 42,65 38,28 – 47,66 3,57 3,43 – 3,71 n. a. n. a. n. a. n. a. 

45 57,51 55,24 – 59,60 3,68 3,62 – 3,73 n. a. n. a. n. a. n. a. 

65 59,85 56,76 – 62,73 2,40 2,35 – 2,44 n. a. n. a. n. a. n. a. 

sztearát         

65 8,17 7,35 – 9,10 7,03 6,93 – 7,12 0,025 0,011 – 0,053 0,026 0,018 – 0,038 

115 11,33 9,42 – 13,41 7,48 7,37 – 7,61 0,012 0,008 – 0,402 0,056 0,001 – 0,158 

175 23,37 20,98 – 26,88 12,39 11,92 – 12,73 0,007 0,005 – 0,009 0,062 0,052 – 0,069 

230 72,96 69,86 – 75,86 14,77 13,94 – 23,85 0,002 0,001 – 0,003 0,074 0,001 – 0,356 
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A kinetikai paraméterek ismeretében megvizsgáltuk, hogy a három különböző zsírsav-

só koncentrációjának növekedése milyen módon hat a plazminműködést jellemző, a Km 

és kkat értéket egyszerre magában foglaló katalitikus hatékonyság alakulására (4. 

táblázat). 

 

4. táblázat: A plazmin különböző zsírsav-sók jelenlétében tapasztalt katalitikus 

hatékonysága (kkat/Km).  A kkat/Km hányadost (µM-1 · s-1) a plazmin katalitikus 

aktivitását jellemző kinetikai paraméterek 3. táblázatban feltüntetett legjobb becsült 

értékeiből számítottuk. 

 
zsírsav 

koncentráció 
(M) 

sztearát oleát arachidonát 

0 0,99 0,99 0,99 
10 - 0,36 0,26 
25 - 0,18 0,08 
45 - 0,10 0,06 
65 0,86 0,02 0,04 
115 0,66 - - 
175 0,53 - - 
230 0,20 - - 

 
 

A III-as modellnek a kísérleti adatokra való megfelelő illeszkedése alapján, valamint 

tudván, hogy a szabad enzim és a szubsztráttal komplexben lévő enzim inaktivációjával 

nem kell számolnunk, úgy tűnt, hogy a sztearát jelenlétében a mérés során tapasztalható 

enzimaktivitás csökkenés oka a termékgátlás, valamint az enzim-termék komplex 

instabilitásának következménye. Ezért a kísérleteket megismételtük oly módon, hogy a 

plazmint a vizsgált Na-sókkal és a leendő reakciótermékekkel (lizinnel és p-

nitroanilinnel) előinkubáltuk a mérés előtt (a p-nitroanilin hatása a 16. ábrán látható).  
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16. ábra: A p-nitroanilin (pNA) zsírsavak jelenlétében kifejtett hatása a plazmin 

amidolitiks aktivitására. 20 nM plazmint és 80 µM SpPL-t tartalmazó 

reakcióelegyhez (folytonos vonal) 115 µM sztearátot (szaggatott vonal), 45 µM 

oleátot (pontozott vonal), ill. 45 µM arachidonátot (pontozott-szaggatott vonal) 

adtunk pNA jelenlétében, vagy anélkül. Az abszorbanciaváltozást 405 nm-en 

követtük. A reakciógörbék négy párhuzamos mérés átlagát mutatják.  

 

Ha a SpPL-ből felszabaduló C-terminális lizin jelenlétét utánozva lizinnel, ε-amino 

kapronsavval, vagy fibrinogén degradációs termékekkel inkubáltuk a plazmint, az 

amidolitikus reakció időgörbéje nem mutatott különbséget az eddigiekhez képest (nincs 

ábrázolva). Azonban ha az előinkubáció p-nitroanilinnel történt, Na-sztearát esetében a 

reakció az eredeti mérések végén tapasztalt csökkent sebességgel indult. 

 

 

4. 2. 4.  A zsírsavhatás lokalizációja a plazminmolekulán 

 Az imént összegzett hatások ismeretében megpróbáltuk kideríteni, hogy a plazmin-

zsírsav interakciók az enzimmolekula mely régiójához köthetők. Ehhez megvizsgáltuk a  
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miniplazmin, valamint a mikroplazmin  amidolitikus aktivitását a zsírsavak Na-sóinak 

jelenlétében (17. ábra).  

 

 

17. ábra: Különböző számú kringle domént tartalmazó plazminszármazékok 

amidolitikus aktivitása zsírsavak jelenlétében.  20 nM miniplazmint (A), ill. 

mikroplazmint (B) adtunk 120 µM SpPL-hez (semmi) 45 µM oleát (OA), 45 µM 

arachidonát (AA), vagy 175 µM sztearát (SA) jelenlétében. A négy párhuzamos 

mérés során keletkező p-nitroanilin mennyiségek (P) átlagát és a függőleges 

vonalkákkal kifejezett standard deviációját az idő függvényében ábrázoltuk.  

 
A miniplazmin esetében telítési SpPL koncentrációknál a plazminnal megegyező 

módon azt tapasztaltuk, hogy az oleát és az arachidonát gátló, míg a sztearát látszólagos 

aktiváló hatással van az enzimműködésre (17. A ábra). Ezzel szemben a mikroplazmin 

amidolitikus aktivitását nem befolyásolta a zsírsavak jelenléte (17. B ábra). 
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5. MEGBESZÉLÉS 

 

 

Számos kísérleti eredmény bizonyítja, hogy a különböző trombusalkotók 

befolyásolhatják a plazmin-mediált fibrinolízist (8; 11; 12; 13; 118-123). Ezért a 

trombolitikus terápiák hatékonyságának növelése és a következményes vérzéses 

komplikációk csökkentése érdekében elengedhetetlen, hogy a trombuskomponensek és 

a plazminműködés interakcióit a lehető legalaposabban megismerjük. Ezen ismeretek 

birtokában a trombolitikumok klinikai alkalmazását megelőző tesztelések során az 

egyszerű fibrinolitikus mérések helyett szükségszerű lenne az in vivo körülményeket a 

lehető leginkább megközelítő, komplex in vitro kísérleti felállások alkalmazása. 

 

 

5. 1.  A VON WILLEBRAND FAKTOR SZEREPE A TROMBOLITIKUS 

REZISZTENCIÁBAN 

 

In vitro kísérleti modellek, valamint ex vivo trombusok szöveti analízise alapján a 

hemosztázis fiziológiás működése során (pl. a sérült ér vágásfelszínén) és a patológiás -

az éren belül lejátszódó trombózisos- folyamatok során nagy nyírási sebesség mellett 

felépülő trombocitadús trombusok fő kohéziós molekulái a VWF, a fibrinogén, ill. az 

utóbbiból képződő fibrin (a trombuson belül a fibrinogénnek megközelítőleg az 50 %-a 

alakul át fibrinné). (84-86) Míg a trombolízis kulcsmolekulája (a plazmin) és a 

fibrin(ogén) enzim-szubsztrát interakcióját vizsgáló tanulmányok bőségesen 

rendelkezésre állnak, a VWF esetleges plazmin-szubsztrát mivoltáról csekély, míg a 

plazminműködést moduláló hatásának lehetőségéről még kevesebb ismeretünk van. 

Munkánk során egyrészt arra kerestük a választ, hogy az artériás trombusban 

fellelhető VWF képes-e befolyásolni a plazmin trombolitikus működését (fibrin(ogén) 

degradációját), s ha igen, ez a hatás milyen kinetikai paraméterekkel jellemezhető. 

Másrészt kíváncsiak voltunk, hogy a VWF és plazmin molekula közötti interakcióban a 

plazminmolekula mely része játszik szerepet, valamint, hogy az egymáshoz való 

kötődésük ereje hogyan viszonyul a fibrinolízis egyéb résztvevőinek egymás iránti 

affinitásához. 
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A VWF-nak a fibrinogén plazminnal (és származékaival) történő degradációjára 

kifejtett hatását többféle képpen is megvizsgáltuk. 

A degradáció koagulométeres követése során azt tapasztaltuk, hogy a plazmin 

alvadási idő nyújtó hatását a VWF -koncentrációjától függő mértékben- csökkenti (1. 

ábra). Ezt azzal magyarázzuk, hogy az előzetes inkubáció során jelenlévő VWF gátolja 

a fibrinogén plazminnal történő bontását, ezáltal több ép, polimerizálható fibrinogén 

molekula van jelen a trombin hatására zajló polimerizáció során. Hasonló képpen 

magyarázható a turbidimetriás mérések során szerzett tapasztalatunk, miszerint a 

fibrinogén normalizált polimerizációs sebessége (vagyis polimerizálhatósága) kisebb 

mértékben csökken, ha a plazminnal történő  előzetes inkubáció során a VWF is jelen 

van a reakcióelegyben (3. ábra). 

A különböző fibrinogén degradációs termékek megjelenését SDS-poliakrilamid 

gélelektroforézissel, valamint az etanolos kicsapást követően az oldatban maradt 

degradációs termékek abszorbanciáját vizsgálva egyaránt azt találtuk, hogy a VWF 

inkubációs elegyben való jelenléte csökkenti a fibrinogén bontásának sebességét (4., 5. 

ábra). 

 Akár közvetlen módon történt a degradációs termékek detektálása (SDS-

poliakrilamid gélelektroforézis, abszorbancia mérés), akár funkcionális teszttel 

állapítottuk meg az előzetes, plazminnal és VWF-ral történt együttes inkubáció során 

bekövetkező degradáció mértékét, azt tapasztaltuk, hogy a fiziológiás koncentrációban 

alkalmazott VWF gátolja a plazmin fibrinogén bontását.  

A plazmin és származékainak fibrinogén bontását jellemző kinetikai paramétereket 

szemlélve levonhatjuk a következtetést, hogy a VWF eltérő kísérleti modellekben 

tapasztalt gátló hatása nonkompetitív jellegű, hiszen hatására a fibrinogénre vonatkozó 

Km értékek nem változtak, ugyanakkor a kkat értékek szignifikáns csökkenése volt 

megfigyelhető (2. táblázat).  

A plazmin és a VWF közötti molekuláris kölcsönhatásokat vizsgálva azt 

tapasztaltuk, hogy a köztük lévő affinitás mértéke nagyságrendileg megegyezik a 

plazminogén-fibrin interakciót jellemző affinitással (159), így a trombusoldás 

szempontjából nem elhanyagolható kötődéssel állunk szemben.  

Érdekes eredmény azonban, hogy nem találtunk jelentős különbséget az 

immobilizált VWF-nak az aktív centrumát kifejező plazminhoz és az azt térben rejtve 
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hordozó zimogénhez, ill. az aktív centrum blokkolt enzimhez való affinitásának 

mértékében: a három kötődés hasonló disszociációs konstansokkal jellemezhető.  Nem 

részletezett eredményeink szerint a VWF nem befolyásolja a plazmin kismólsúlyú 

mesterséges peptid szubsztrát bontó hatását sem. A vizsgált proteázok működését 

(fibrinogénbontását) általánosságban jellemző katalitikus hatékonyság (kkat/KM) a 

plazmin esetében 61 % -kal (4,24 µM-1 min-1 -ről 1,67 µM-1 min-1 -re), míg a kringle 

doménekkel nem (csak a katalitikus doménnel) rendelkező mikroplazmin esetében 33 % 

-kal (0,47 µM-1 min-1 -ről 0,31 µM-1 min-1 -re) csökkent VWF hatására (2. táblázat.). A 

VWF –hoz, mint inhibitorhoz való affinitás mértékét kifejező inhibitoros állandókat (5 - 

10 µg/ml) szemlélve azt látjuk, hogy az a VWF plazmaszintjének fiziológiás 

tartományába esik, valamint, hogy ez az érték plazmin és a katalitikus domén mellett az 

5-ös kringle struktúrával bíró miniplazmin esetében hasonló, míg mikroplazmin 

esetében az előbbi érték kétszerese (2. táblázat). Mindezek alapján azt feltételezzük, 

hogy a VWF hatásaiért a VWF és a plazmin katalitikus doménjén található allosztérikus 

kötőhely közötti interakció a felelős, mely kapcsolatra az 5-ös kringle domén 

szignifikáns moduláló hatással bír. 

Abban az esetben, ha a plazmin koncentráció egy nagyságrendbe esett a VWF 

monomer moláris koncentrációjával, az együttes inkubációt követő SDS-poliakrilamid 

gélelektroforézissel sikerült kimutatnunk a VWF degradációját (8. ábra). Ez egybevág a 

VWF plazmin által történő degradációjáról korábban közzétett eredményekkel (140), 

melyekben az alkalmazott enzimkoncentráció jóval meghaladta a hatásos fibrinolízishez 

szükséges plazminkoncentrációt. Ezen -esetleg extrémnek tűnő- körülmény in vivo 

előfordulása azonban egyáltalán nem elképzelhetetlen, ha számításba vesszük, hogy a 

véralvadási és trombusképzési folyamatok során mikro-, vagy akár makroszkopikus 

kompartmentek is kialakulhatnak (lásd a 1. 2. 2. fejezetben), melyekben az enzimek és 

szubsztrátjaik koncentrációja akár több nagyságrenddel is megemelkedhet. Így, mivel a 

reaktánsok kihígulása átmenetileg gátolt, a plazmakoncentrációk alapján nehezen 

megjósolható kimenetelű reakciók végbemenetele is lehetővé válik. Tehát annak 

ellenére, hogy in vitro körülmények között a plazmin az egyidejűleg jelen lévő VWF és 

fibrinogén, mint két szubsztrát közül a fibrinogént részesítené előnyben, in vivo, az 

artériás trombusok színhelyén hasonló esetben, a fent említett magas helyi 

koncentrációk miatt a VWF degradáció előtérbe kerülhet. 
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A fibrinnek, a plazmin másik természetes, és az artériás trombusban is jelenlévő 

szubsztrátjának degradációjára kifejtett VWF-hatást kétféle képpen vizsgáltuk. A 

plazmin, és VWF jelenlétében kialakuló, majd lebomló fibrinháló turbiditásának 

vizsgálata alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a VWF egyik enzim esetében 

sincs szignifikáns hatással a fibrinháló lebontásának sebességére.  

SDS-poliakrilamid gélelektroforézissel szintén azt az eredményt kaptuk, hogy a 

fibrindegradációs termékek időbeni megjelenését nem késlelteti az inkubációs elegyben 

jelenlévő VWF (nem ábrázoltuk). Mindezek alapján arra a következtetésre jutottunk, 

hogy a VWF -a fibrinogén bontással ellentétben- a fibrin degradációját nem 

befolyásolja. Ezt talán magyarázza az a tény, hogy a plazmin fibrin iránti 

enzimaffinitása jóval meghaladja a fibrinogénét (9; 10). 

A VWF és a plazmin közötti interakció vizsgálatának eredményei alapján a 

következő konzekvenciát vonhatjuk le. A két molekula között kialakuló kapcsolat a 

nagymólsúlyú szubsztrátokat (fibrinogén) képes megvédeni a degradációtól, míg a 

kismólsúlyú szubsztrátok (SpPL) számára hozzáférhetővé hagyja az aktív centrumot. E 

protektív hatás mindazonáltal nem érvényesül azon szubsztrátok esetében, melyekre a 

plazmin nagyobb enzimaffinitással rendelkezik (fibrin). 

Mint azt az 1. 3. 2. fejezetben is említettük, a VWF és a trombolízis kapcsolatára 

irányuló kutatások elsősorban a szolubilis VWF szint változást vizsgálják, s ezen belül 

is a trombolízis során fellépő vérzéses komplikációk és a VWF plazmaszintje közötti 

közvetlen kapcsolatra fókuszálnak (141). Munkánk eredményeként azonban számunkra 

az a kép rajzolódott ki, hogy a VWF fibrinogénbontást gátló, „protektív” hatása 

egybevág az eddig feltárt funkciói (trombocita adhézió, -aktiváció és -aggregáció, VIII. 

faktor szállítása, stb.) alapján is levonható következtetéssel, miszerint a VWF 

alapvetően trombotikus molekula, s mint ilyen, szerepe a trombolízis szempontjából 

sem elhanyagolható. A fibrinogén protekció kétféle képpen is érvényesülhet: a 

„ragasztómolekula” épségének megőrzésével egyrészt hozzájárulhat a trombusmátrix 

trombolitikus rezisztenciájához, másrészt a szisztémás trombolízis során a keringés 

egészében megjelenő fibrino(geno)litikus potenciál ellenében hatva szerepe lehet a 

fibrinogén polimerizálhatóságának megőrzésében. 

 

 



 80

5. 2.  A SZABAD ZSÍRSAVAK SZEREPE A TROMBOLITIKUS REZISZTENCIÁBAN 

 

Az artériás trombusok magas trombocita tartalmuknak köszönhetően (87) akár 

millimoláris koncentrációban tartalmazhatják a membránlipidjeikből származó 

foszfolipideket (118) és szabad zsírsavakat (8). A trombus ezen lipidkomponensei 

nagymértékben képesek befolyásolni a fibrinolitikus folyamatokat (8; 11; 12; 13; 118; 

119). A szakirodalomban fellelhető adatok azonban részben ellentmondóak, másrészt 

nem foglalkoznak a vizsgált hatások körültekintő kvantitatív jellemzésével.  

Munkánk során az artériás trombusban legnagyobb mennyiségben előforduló 

zsírsavak (arachidonsav, sztearinsav és olajsav (142)) plazminműködésre gyakorolt 

hatását a turbidimetriás mérések segítségével történt előzetes tájékozódás után részletes 

kinetikai elemzés alá kívántuk vetni. Ezen kívül a plazmin csonkított származékainak 

segítségével azt próbáltuk kideríteni, hogy a zsírsav-plazmin kölcsönhatásban a plazmin 

molekula mely régiója vesz részt. 

A zsírsavaknak a plazmin természetes szubsztrát bontására kifejtett hatását 

vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy a telítetlen zsírsavak koncentráció függő módon 

növelték a fibrinháló maximális turbiditását, majd az ennek feloldásához szükséges időt 

is (a Na-oleát esetében lásd a 10. A ábrát). Ebből arra a következtetésre jutottunk, hogy 

mindkét vizsgált plazminműködésre -a fibrinogén-, és a fibrin degradációjára is- gátló 

hatással vannak.  

Ezzel szemben a telített sztearinsav Na-sójának moduláló hatását vizsgálva azt 

találtuk,  hogy a növekvő sztearát koncentrációkhoz csökkenő maximális turbiditás 

társul (10. B ábra). Az eredmény helyes interpretálásához meg kell jegyeznünk, hogy 

ebben a koncentrációtartományban a sztearát részlegesen gátolja a trombin kis mólsúlyú 

peptid szubsztrát (Spectrozyme-TH) bontó hatását (nincs ábrázolva). Azonban azt is 

figyelembe kell vennünk, hogy a trombin aktivitás és a kialakuló fibrinháló turbiditása 

között csak egy bizonyos trombinaktivitás tartományban (0 – 0,5 IU/ml) van egyenes 

arányosság (160). 0,5 IU/ml (5,5 nM) trombinaktivitás felett (így a kísérletünkben 

alkalmazott trombin koncentrációknál is) a növekvő trombinaktivitás csökkenő A340 

értékkel párosul, és vice versa. Mivel ezek alapján kizárható, hogy a 10. B ábrán 

tapasztalt turbiditás csökkenés oka a sztearát trombinműködést gátló hatása, 
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feltételezzük, hogy ez a zsírsav-só stimuláló hatással van a plazmin fibrinogén 

bontására, s az alacsonyabb  turbiditás oka a nagyobb mértékben degradált 

fibrinogénből keletkezett kevésbé polimerizált fibrin.  

Ez utóbbi feltevésünket látszanak alátámasztani azok a kísérletek, melyekben a 

sztearát-hatást különböző trombinkoncentrációk mellett vizsgáltuk (10. C és 10. D 

ábra). A vizsgált legalacsonyabb koncentrációjú trombin egy bizonyos mennyiségű 

fibrinogént kevesebb sztearát mellett képes volt megalvasztani, míg magasabb sztearát 

koncentráció mellett nem volt megfigyelhető az ugyanilyen mennyiségű fibrinogént 

tartalmazó minta polimerizációja. Ezen trombinkoncentráció kétszeresét alkalmazva 

kevesebb sztearát jelenlétében a minta turbiditása elérte a lehető legmagasabb értéket, 

míg magasabb sztearát koncentráció mellett ennél szignifikánsan kisebb fokú 

polimerizációt tapasztaltunk. Mivel a trombingátlás hatásának lehetőségét a fentiekben 

ismertetett okok miatt elvetettük, ezen eredmények a sztearát fibrinogén bontást 

stimuláló hatásáról való feltevésünket támasztják alá, miszerint az azonos mennyiségű, 

ám nagyobb sztearátkoncentráció mellett nagyobb aktivitást mutató plazmin nagyobb 

mértékben degradálja a fibrinogént, így a kevesebb ép fibrinogén molekulából kisebb 

turbiditású fibrinháló keletkezik. 

Ezen -a fibrinképződés és a fibrinolízis folyamatának dinamikáját modellező- 

kísérleti felállás által biológiailag releváns információkat nyerhetünk. A sztearát-hatás 

körültekintő kvantitatív jellemzésére azonban ez a modell komplexitása következtében 

nem alkalmas, hiszen a nagymértékben különböző „kiindulási” fibrinmennyiségek miatt 

a 10. B ábrán látható lízisidő rövidítő hatás önmagában nem elegendő információ a 

plazmin fibrinbontásában a sztearát hatásra bekövetkező változások jellemzéséhez.  

Amennyiben egységes fibrinalvadékok felszínére plazmin és sztearát keverékét 

rétegezzük, a lízisidő sztearát jelenlétében szignifikáns mértékben megnyúlik (nincs 

ábrázolva).   

A telített sztearinsav Na-sójának a plazminműködésre kifejtett látszólag 

ellentmondásos hatásainak tisztázásához, valamint a telítetlen Na-sók hatását jellemző 

kinetikai paraméterek meghatározásához  szintetikus plazminszubsztráton végzett 

egyszerű amidolitikus méréseket alkalmaztunk, mivel a turbidimetriás modell ehhez túl 

komplex, kvantitatíve nehezen értékelhető módszernek bizonyult.  
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A kinetikai paraméterek kiszámításához első lépésként mindhárom zsírsav-só 

esetében meg kellett találnunk azt az összefüggést, mely legjobban modellezi a kísérleti 

eredményeket. Na-oleát és Na-arachidonát jelenlétében a plazmin mesterséges 

szubsztrát bontását a legegyszerűbb enzim-szubsztrát kapcsolatot leíró I-es modellel 

közelítve a modellgörbének a kísérleti adatokra való illeszkedését megfelelőnek találtuk 

(9. A ábra). Na-sztearát esetében azonban csak akkor kaptunk az előzőekhez hasonló, az 

illeszkedés pontosságát mutató alacsony χ2 értéket, ha a mérési adatokra olyan modellt 

illesztettünk, mely magában foglalja a termékgátlást és az enzim instabil mivoltát (III-as 

modell) (12. ábra). Ez a modell az enzim instabilitásra három lehetséges magyarázatot 

hordoz magában (lásd 15. egyenlet), melyek közül a szabad enzim inaktivációját 

méréseink alapján, míg a szubsztrátjával alkotott komplexben lévő enzim inaktivációját 

a modellszámítások alapján kizárhatjuk. Eszerint a Na-sztearát mellett kivitelezett 

mérések során tapasztalható enzimaktivitás csökkenés egyrészről annak köszönhető, 

hogy a plazmin sztearát jelenlétében valamely reakciótermékkel reverzibilis komplexet 

képez. A másik sebességcsökkentő tényező az ezen termékkel komplexben lévő 

plazmin inaktivációja. További vizsgálataink során kiderült, hogy a termékgátlásért a 

SpPL-ből felszabaduló p-nitroanilin a felelős (16. ábra), tehát az amidolitikus mérések 

során tapasztalt plazmin aktivitás csökkenés a sztearáttól független tényező, mely 

kizárólag a kísérleti körülményeinknek volt köszönhető. A termékgátlás tényének 

megállapítása azonban mégis fontos volt, hiszen a zavaró hatást leíró állandókat (Ki, J3) 

a modellegyenletbe beépítvén a plazmint a zsírsav-sók jelenlétében jellemző kinetikai 

paraméterek meghatározása során képesek voltunk kiszűrni azokat a kísérleti 

beállításból adódó hatásokat, melyek egyébként az eredmény félreértelmezéséhez 

vezettek volna. 

A megfelelő modellek birtokában és a Monte Carlo kísérletszimuláció segítségével 

meghatároztuk a katalitikus-, és Michaelis-Menten állandók értékeit, ill. azok 95%-os 

konfidenciaintervallumait (15. ábra, 3. táblázat). Azt tapasztaltuk, hogy a plazmin 

SpPL-re vonatkozó Km értékét mindhárom zsírsav 10-20 szorosára növelte; a Na-oleát 

és arachidonát 10-65 μM-os tartományban, míg a sztearát ennél magasabb 

koncentrációban váltott ki szignifikáns hatást. A telítetlen zsírsavak a plazmin 

katalitikus állandóját akár felére is képesek voltak csökkenteni. A plazminműködés 

olajsavval történő gátlásának reverzibilis mivolta (8) és a jelen tanulmányban közölt 
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kinetikai paraméterek alapján levonhatjuk a következtetést, miszerint az olajsav és az 

arachidonsav a plazmin kevert típusú gátlószerei. A sztearát esetében szokatlan módon 

azt tapasztaltuk, hogy a Km növelő hatás kkat növekedéssel párosul, ami telítési 

szubsztrátkoncentrációknál látszólagos aktiválásként jelentkezik a mérés során. Ha 

azonban a plazmin kkat/Km hányadosának (katalitikus hatékonyság) változásait tekintjük, 

a sztearát is egyértelműen inhibitorként viselkedik, jóllehet, a plazminműködésre a 

három zsírsav közül ennek van a legkisebb hatása (4. táblázat). 

A szerkezet és a funkció összefüggéseit kereső vizsgálataink során azt tapasztaltuk, 

hogy a zsírsav-sók az 5-ös kringle doménnel rendelkező miniplazminra a plazminnal 

teljesen megegyező hatást fejtettek ki, míg a perec struktúrával nem bíró mikroplazmin 

enzimműködését nem befolyásolták (17. ábra). Ezek alapján úgy gondoljuk, hogy a 

plazminmolekula 5-ös kringle-je jelentős szereppel bír a zsírsavhatás létrejöttében, míg 

a katalitikus doménhez való kötődés teljességgel kizárható. Ez az eredmény egybevág 

azzal a korábbi felismeréssel, miszerint az olajsav egy nagyságrenddel erősebben 

kötődik az 5-ös kringle-hez, mint a plazmin többi perec srtuktúrájához (13). (Érdemes 

megjegyezni, hogy az imént idézett tanulmányban az olajsav plazminaktivitásra 

gyakorolt hatását -egy makromolekuláris szubsztráton vizsgálva- a mi eredményeinkhez 

hasonlóan a 10-65 μM-os koncentrációtartományban találták szignifikánsnak.) 

Mivel kísérleteinket homogén rendszerben végeztük, ahol a plazmin és a szubsztrát 

is szolubilis formában volt jelen, s ez utóbbi a reakció következtében egyre csökkenő 

mennyiségben, eredményeink alapján nem vonhatók le az in vivo szituációra vonatkozó 

egyenes következtetések. Ugyanis az 1. 1. 3. fejezetben ismertetett okok miatt mind 

terápiás-, mind a szervezeten belül spontán módon lejátszódó ún. intrinsic fibrinolízis 

(161) során a plazmin keletkezése a szilárd fibrinfelszínhez kapcsoltan történik. Ezután 

az enzim a fibrinalvadék felszínén egy keskeny lízis-front mentén érintkezik 

szubsztrátjával, melynek koncentrációja ily módon konstansnak vehető. Mivel 

szubsztrátkötött állapotban a plazmin az inhibitoraival szemben részlegesen ugyan, de 

védett állapotban van (162), a zsírsavak hatása csupán a fibrinről levált 

plazminmolekulákon érvényesülhet.  

Mindezek ellenére a telítetlen zsírsavak kevert típusú gátlószerként működve 

képesek a fibrint a plazminnal szemben bizonyos mértékig stabilizálni, mint ahogyan 
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munkacsoportunk az olajsavról turbidimetriás rendszerben szerzett tapasztalatai alapján 

korábban ezt már leírta (8).  

A Km és kkat értékekre gyakorolt „ellentmondó” hatásainak megfelelően a katalitikus 

hatékonyság alapján gyenge gátlószerként jellemzett sztearát telítési 

szubsztrátkoncentrációk mellett a plazminaktivitás növekedését segíti elő, így in vivo 

valószínűleg a fibrinalvadékok életidejének rövidüléséhez járul hozzá. 

Összegzésként elmondhatjuk, hogy a trombocitamembránból a trombusba jutó 

telítetlen zsírsavak (olajsav, arachidonsav) a plazminműködés gátlásán keresztül a 

VWF-hoz hasonló módon hozzájárulhatnak a trombus fibrinolitikus kezeléssel 

szembeni rezisztenciájához. A „Janus-arcú” sztearninsav in vivo lehetséges hatásai nem 

jósolhatóak az előbbiekhez hasonló egyszerűséggel, ugyanis e zsírsav 

szubsztrátkoncentráció függő módon viselkedik: a plazmin gyenge gátlószereként 

működő modulátorból telítési szubsztrátkoncentrációk mellett -mint amilyennek egy 

frissen kialakult trombus fibrinogén és fibrintartalma tekinthető- a plazminakivitást 

növelő, a trombus szétesését előmozdító trombuskomponens lesz. 

Mindazonáltal az in vivo konzekvenciák levonásához a közeljövőben a 

zsírsavaknak a plazmin és természetes szubsztrátjának reakciójára gyakorolt hatását az 

itt bemutatotthoz hasonlóan szigorú kinetikai elemzés alá kívánjuk vetni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 85

6. AZ ÚJ EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA, KÖVETKEZTETÉSEK 

 

 

      A VWF 
 fiziológiás koncentrációban alkalmazva nonkompetitív módon gátolja a 

fibrinogén plazminnal (és annak származékaival) történő bontását, míg a 

fibrinbontásra nincs hatással; 

  plazmingátlásra megállapított inhibitoros állandója egy nagyságrendbe esik a 

VWF fiziológiás plazmakoncentrációjával; 

 hatásának kifejtésében elsődleges a plazmin katalitikus doménjén található 

allosztérikus kötőhelyhez való kapcsolódás, valamint az 5-ös kringle moduláló 

hatása. 

 

A telítetlen zsírsavak (olajsav, arachidonsav) 

 a plazmin fibrinogén- és fibrinbontását egyaránt gátolják; 

 hatékony koncentrációtartományukban (10-65 µM) a plazmin SpPL-re 

vonatkozó Km értékét 10-20 szorosára emelik, míg a kkat értékét kb. a felére 

csökkentik, így a katalitikus hatékonyságot maximálisan kb. 95%-kal 

csökkenthetik; 

 a fentiek alapján a plazmin kevert típusú gátlószereinek bizonyulnak; 

  hatásainak létrejöttében a plazmin 5-ös kringle doménjéhez való kötödésük 

játszik szerepet. 

 

A telített sztearinsav 

 telítési szubsztrátkoncentrációknál stimuláló hatással van a plazmin fibrinogén-  

és mesterséges szubsztrát bontására; 

 hatékony koncentrációtartományában (115-230 µM) a plazmin SpPL-re 

vonatkozó Km értékét közel tízszeresére növeli, míg a kkat értékét a kétszeresére 

növeli, így a katalitikus hatékonyságot maximálisan 80%-kal csökkentheti; 

 a fentiek alapján a plazmin atípusos gátlószere, mely a három zsírsav közül a 

leggyengébb hatással bír, hatása ugyanakkor telítési szubsztrátkoncentrációknál 

aktivációként jelentkezik; 
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 hatásának létrejöttében (a telítetlen zsírsavakhoz hasonlóan) a plazmin 5-ös 

kringle doménjéhez való kötödése játszik szerepet. 

 

 

Ezek alapján a következő megállapításokra jutottunk:  

 Mivel a fibrinogénnek jelentős szerepe van az artériás trombusok szerkezetének 

fenntartásában, az artériás trombusok VWF és telítetlen zsírsav (olajsav, 

arachidonsav) tartalma a fibrinogén integritásának megőrzése által hozzájárulhat 

a trombusszerkezet fibrinolitikus kezeléssel szemben mutatott rezisztenciájához. 

 A plazma VWF tartalmának szerepe lehet a szisztémás trombolízis során a 

szolubilis fibrinogén alvaszthatóságának megőrzésében. 

  Tekintve, hogy a plazmin VWF-bontó képessége fibrinogén jelenlétében 

mérséklődik, kimondhatjuk, hogy a VWF és a fibrinogén a trombusmátrix 

trombolitikus rezisztenciájában és a szisztémás trombolízis esetén a keringésben 

is jelen lévő masszív fibrinolitikus potenciál degradáló hatásával szembeni 

molekuláris integritás megőrzésében is egymást kölcsönösen segítő, protektív 

tulajdonsággal bírnak.  

 A telített sztearninsav -a munkánk során vizsgált modulátorok közül egyedülálló 

módon- szubsztrátkoncentráció függő módon viselkedik: a bizonyos 

körülmények között a plazmin gyenge gátlószereként működő modulátorból 

telítési szubsztrátkoncentrációk mellett -mint amilyennek egy frissen kialakult 

trombus fibrinogén és fibrintartalma tekinthető- a plazminakivitást növelő, a 

trombus szétesését előmozdító trombuskomponens lesz. 

 

Eredményeink újabb bizonyítékai annak a folyamatban lévő 

paradigmaváltásnak, miszerint a meglehetősen komplex molekuláris és celluláris 

felépítéssel bíró trombusok feloldása messze nem azonosítható egy fibrinalvadék 

feloldásával. Felmerülhet a kérdés, hogy a munkánk során alkalmazott, az in vivo 

körülményeket nagyban leegyszerűsítő kísérleti felállások mennyiben képesek 

tükrözni a valós helyzetet. Azonban meggyőződésem, hogy mindezt fordítva 

érdemes szemlélni: a trombolízist moduláló tényezők ilyetén feltárása egy-egy 

mozaikköve annak a törekvésnek, mely a jövőben kifejlesztésre váró 



 87

trombolitikumok tesztelését egy, az in vivo körülményeket a lehető legjobban 

közelítő komplex környezetben kívánja elvégezni a napjainkban is nagy problémát 

okozó terápiás mellékhatások (valamint a gyógyszerfejlesztésre fordított költségek) 

csökkentésének reményében. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

Az artériás trombózisban szenvedő betegek orvosi ellátása részben a trombus 

enzimatikus feloldásán alapul. A trombolitikumok az endogén plazminogént plazminná 

aktiválják, mely a fibrinogént és a fibrint hasítva, azokból oldható degradációs 

termékeket hoz létre. A fibrinolitikus rendszer működését in vitro moduláló 

trombuskomponensek befolyásolhatják az in vivo trombolízis hatékonyságát. 

Munkánkban az artériás trombusokban található fontos kohéziós molekula (von 

Willebrand faktor, VWF), és a legnagyobb mennyiségben előforduló szabad zsírsavak 

plazminműködésre gyakorolt hatását jellemeztük. 

A plazminogén, plazmin és aktív centrum blokkolt plazmin  immobilizált VWF-hoz 

való kötődését jellemző disszociációs konstansok alapján az interakcióban feltehetőleg 

egy allosztérikus kötőhely szerepe a meghatározó. A plazmin fibrinogénbontása 

nyomán bekövetkező degradációs termék képződés és az alvaszthatóságban 

tapasztalható csökkenés VWF jelenlétében mérséklődik, míg a fibrinbontás zavartalan 

marad. Növekvő VWF koncentrációk hatására a plazmin, miniplazmin és mikroplazmin 

fibrinogénbontását jellemző Km értékek nem változnak, míg a kkat értékei csökkennek, 

ami nonkompetitív gátlásra utal. A VWF inhibitoros állandói (plazminra 5,4 µg/ml; 

miniplazminra 5,7 µg/ml; mikroplazminra  10,0 µg/ml) alapján feltételezzük, hogy az 5-

ös kringle doménnek moduláló szerepe van a VWF és a plazmin interakciójában. 

A vizsgált zsírsavak a plazmin kismólsúlyú peptidszubsztrátjára vonatkozó Km értékét 

egyaránt 10-20-szorosára növelik. A kkat értéke arachidonsav és olajsav jelenlétében 

csökken (kevert típusú gátlószerek), míg sztearinsav jelenlétében növekedést mutat 

(látszólagos aktiváció). A telítetlen zsírsavak a fibrinogén- és fibrindegradációra szintén 

gátló hatással vannak. A kkat/Km  hányados alapján mindhárom zsírsav a plazmin 

gátlószereként viselkedik, hatásuk kifejlődéséhez a proteáz 5-ös kringle doménjének 

jelenléte szükséges (a miniplazmin és a plazmin hasonlóan érzékenyek a szabad 

zsírsavakra, ellentétben a mikroplazminnal).  

Eredményeink alapján a VWF és a telítetlen zsírsavak megvédik a fibrinogént a plazmin 

által történő degradációtól, s annak adhéziós funkcióját megőrizvén hozzájárulnak az 

artériás trombusok trombolitikus rezisztenciájához, míg a telített sztearinsav hatása 

szokatlan: a gyenge gátlószer telítési szubsztrátkoncentrációk mellett aktivátorként 

viselkedik. 
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SUMMARY 

The medical treatment of patients with arterial thrombosis is partially based on the 

enzymatic dissolution of the thrombi. Thrombolytic agents activate endogenous 

plasminogen to plasmin, which cleaves both fibrinogen and fibrin to soluble 

degradation products. The efficiency of thrombolysis, in vivo, might be modified by 

components of thrombi, that have been shown to interfere with the fibrinolytic system 

in vitro. In the present study, the modulation of plasmin activity by the crucial 

molecular adhesive (von Willebrand factor, VWF), and the most abundant free fatty 

acids of arterial thrombi were characterized. 

According to the dissociation constants for the binding of plasminogen, plasmin, and 

active site-blocked plasmin onto immobilized VWF, an allosteric site might be the 

primary binding site of their interaction. The progressive loss of clottability and 

generation of degradation products during fibrinogen digestion with plasmin were 

delayed in the presence of VWF, while fibrin dissolution was not affected. The Km 

values for fibrinogen degradation by plasmin, miniplasmin and microplasmin were not 

modified, whereas kcat values decreased with increasing VWF, following the kinetic 

model of non-competitive inhibition. Inhibitory constants for VWF (5,4 µg/ml; 5,7 

µg/ml and 10,0 µg/ml for plasmin, miniplasmin and microplasmin, respectively) 

suggested a modulating role of kringle 5 domain in the interaction between VWF and 

plasmin.  

All studied fatty acids caused a 10-20-fold increase in the Km on a low molecular weight 

synthetic peptide substrate of plasmin. The kcat decreased in the presence of 

arachidonate and oleate (mixed-type inhibitors), but increased in the presence of stearate 

(apparent activation). Digestion of fibrinogen and fibrin were also delayed in the 

presence of unsaturated fatty acids. Based on the kcat/Km ratio, all three fatty acids acted 

as inhibitors of plasmin, and their effects required the presence of kringle 5 of the 

protease (miniplasmin was as sensitive to fatty acids as plasmin, whereas the activity of 

microplasmin was not affected). 

Our data suggest that VWF and unsaturated fatty acids protect fibrinogen against 

degradation by plasmin, preserving its adhesive role, and contributing to thrombolytic 

resistance of arterial thrombi, whereas effect of saturated stearic acid is unusual: the 

weak inhibitor turns to be an activator at saturating substrate concentrations. 
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