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BEVEZETÉS 

A von Willebrand faktor (VWF) egy multimer szerkezetű 

adhéziós fehérje, mely a vérkeringésben és az érfal 

szubendoteliális rétegében egyaránt megtalálható. A trombus 

képződést áramlásos körülmények között modellező 

különféle in vitro kísérleti rendszerekben nyert adatok alapján 

a nagy nyírási sebesség (több mint kb. 800 s-1) mellett 

kialakuló trombocitadús artériás trombusok in vivo 

kialakulásához elengedhetetlen a VWF -mint a trombociták 

közötti fontos ragasztómolekula- jelenléte. A fibrinogén a 

plazmában megtalálható szolubilis glikoprotein, mely a 

véralvadási kaszkád aktiválódását követően a trombin 

hatására fibrinné alakul. A VWF-on túl a fibrinogén, és a 

fibrinogén mennyiségének közel 50%-ából képződött fibrin 

az artériás trombusok vérlemezkéit összetartó legfontosabb 

adhéziós molekulák. Ezen ragasztómolekulák, valamint a 

többi molekuláris és sejtes komponens mellet az artériás 

trombusok millimoláris koncentrációban tartalmaznak szabad 

zsírsavakat, melyek a trombusban nagy számban előforduló 

trombocitákból származnak.   

 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 



 2

oldható degradációs termékeket hoz létre. A fibrinolitikus 

rendszer működését in vitro moduláló trombuskomponensek 

befolyásolhatják az in vivo trombolízis hatékonyságát. 

Munkánkban a von Willebrand faktor és az artériás 

trombusokban legnagyobb mennyiségben előforduló szabad 

zsírsavak (arachidonsav, sztearinsav és olajsav) 

plazminműködésre gyakorolt hatását jellemeztük. 

 

 

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), valamint  szintetikus szubsztrát 

alkalmazásával. 

4. A zsírsavak moduláló hatásáért felelős plazmin 

szerkezeti elemek azonosítása a plazmin molekulán. 
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MÓDSZEREK 

 

A VWF PREPARÁLÁSA 

A VWF-t humán plazmából állítottuk elő etanolos 

kicsapást követő Sepharose CL 4B oszlopon való 

elválasztással. A VWF funkcionális aktivitását risztocetin 

kofaktor aktivitás méréssel határoztuk meg.  

 

IMMOBILIZÁLT VWF KÖTŐDÉSE PLAZMINHOZ, 

PLAZMINOGÉNHEZ ÉS AKTÍV CENTRUM BLOKKOLT 

PLAZMINHOZ 

A VWF-ral borított mikrotiter plate-eket olyan plazmin, 

plazminogén, ill. plazminPefabloc oldatokkal inkubáltuk, melyek 

az említett fehérjék Eu-jelölt formáit azonos, míg jelöletlen 

formáit változó mennyiségben tartalmazták. A VWF-hoz 

kötött európiumra jellemző késleltetett fluoreszcencia jelet 

mikroplate fluoriméterrel mértük. A Kd értékek illesztése 

nemlineáris regressziós analízissel történt egy olyan modell 

alapján, mely egy telíthető és egy nem telíthető (aspecifikus) 

kötőhely típust feltételez.  

 

A VWF JELENLÉTÉBEN TÖRTÉNŐ FIBRINOGÉN DEGRADÁCIÓ 

KÖVETÉSE KOAGULOMÉTERREL 
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Fibrinogént plazminnal emésztettünk fiziológiás 

koncentrációjú VWF jelenlétében, ill. anélkül. A különböző 

inkubációs időpontokban vett fibrinogén mintákat trombinnal 

alvasztottuk meg, majd koagulométer segítségével mértük az 

alvadási időt.  

 

A VWF JELENLÉTÉBEN TÖRTÉNŐ FIBRINDEGRADÁCIÓ 

KÖVETÉSE TURBIDIMETRIÁS MÉRÉSSEL 

A fibrinogénhez egyidejűleg adtuk a trombint, a 

különböző koncentrációjú plazmint vagy miniplazmint, 

valamint a VWF-t. A kialakuló, majd lebomló fibrinháló 

turbiditását 340 nm-en követtük. A maradék 

szubsztrátkoncentrációkat gélszűréssel határoztuk meg. A kkat 

kiszámításához meghatároztuk a különböző 

enzimkoncentrációk alkalmazása során tapasztalt lízisidőket 

és termék (kezdeti mínusz maradék szubsztrát) 

koncentrációkat.  

 

A FIBRIOGÉN ÉS A VWF DEGRADÁCIÓ VIZSGÁLATA SDS-

POLIAKRILAMID GÉLELEKTROFORÉZISSEL ÉS WESTERN BLOT 

TECHNIKÁVAL 

 A fibrinogén degradáció vizsgálatához a fibrinogént 

plazminnal inkubáltunk VWF jelenlétében és anélkül. Az 

emésztettség különböző fázisaiban nem redukáló 
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körülmények közöztt történt a mintavétel, majd a 

poliakrilamid gélben történő elektroforézist követően 

ezüstfestéssel tettük láthatóvá a degradációs termékeket. A 

VWF degradáció vizsgálatához hasonlóképpen történt a 

mintavétel, azzal a különbséggel, hogy a multimer szerkezetű 

VWF-ból a monomer forma létrehozása érdekében redukáló 

mintakezelő puffert alkalmaztunk. A gélelektroforézist 

követően a VWF degradációs termékeket Western blot 

technikával detektáltuk. 

 

A PLAZMIN, A MINIPLAZMIN ÉS A MIKROPLAZMIN FIBRIOGÉN 

BONTÁSÁT VWF JELENLÉTÉBEN JELLEMZŐ KINETIKAI 

PARAMÉTEREK MEGHATÁROZÁSA  

Az egyes proteázok fibrinogénre vonatkozó globális Km 

értékének meghatározásához megmértük azok szintetikus 

peptid szubsztráton (SpPL) mutatott amidolitikus aktivitását 

az enzimért kompetáló fibrinogén jelenlétében, ill. anélkül. 

Az SpPL bontást 405 nm-en követtük spektrofotométer 

segítségével. A fibrinogénre vonatkozó Km meghatározása 

egy olyan -steady-state állapotot feltételező- modell 

segítségével történt, mely két kompetáló szubsztrát 

jelenlétével számol. A fibrinogén degradációt VWF 

jelenlétében jellemző Km értéket az előbbihez hasonló 

kísérleti módszerrel határoztuk meg. 
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 A fibrinogénre vonatkozó globális kkat értékének 

meghatározásához fibrinogént inkubáltunk plazminnal, 

miniplazminnal, vagy mikroplazminnal VWF jelenlétében, ill. 

anélkül. A különböző inkubációs időpontokban vett mintákat 

0ºC-os etanolban hígítottuk, majd centrifugáltuk. Az 

etanolban oldható degradációs termékek koncentrációját a 

felülúszó 280 nm-en mért abszorbanciájából számítottuk ki. 

Mivel kísérleti rendszerünkben a fibrinogén fogyása nem 

elhanyagolható, a kkat kiszámítása a Michaelis-Menten 

egyenlet egy integrált formájának alkalmazásával történt. A 

VWF a fibrinogénre vonatkozó Km értéket nem befolyásolta, 

a kkat-ot azonban csökkentette, ezért a VWF inhibitoros 

állandójának becslését kétismeretlenes nemlineáris illesztéssel 

végeztük egy nonkompetitív modell alapján. 

 

A ZSÍRSAVAK JELENLÉTÉBEN MEGFIGYELHETŐ 

PLAZMINAKTIVITÁS KÖVETÉSE TURBIDIMETRIÁS MÉRÉSSEL 

Az olajsav, sztearinsav és arachidonsav Na-sóit 

különböző koncentrációban tartalmazó fibrinogén mintákhoz 

plazmint és trombint adtunk. A kialakuló, majd lebomló 

fibrinháló turbiditását 340 nm-en követtük. 
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A PLAZMIN KINETIKAI PARAMÉTEREINEK BECSLÉSE 

ZSÍRSAVAK JELENLÉTÉBEN VÉGZETT AMIDOLITIKUS MÉRÉSEK 

ALAPJÁN 

 Palzmin és a zsírsavak Na-sóinak előzetes inkubációját 

követően a mintákhoz különböző koncentrációjú SpPL-t 

adtunk. Az SpPL hasítás követése az abszorbanciaváltozásnak 

a 405 nm-en történő „folyamatos” regisztrálásával történt 

fotométer segítségével. A mért abszorbancia értékek alapján 

számoltuk ki a termékkoncentrációkat. Az egyes zsírsavak 

hatásának lehető legjobb közelítésére három különböző 

modell tesztelését végeztük el. A kinetikai paraméterek 

becslése Monte-Carlo kísérletszimulációval történt.  

 

A ZSÍRSAV-HATÁSÉRT FELELŐS PLAZMIN SZERKEZETI ELEMEK 

AZONOSÍTÁSA 

 Megmértük a miniplazmin (csak az 5-ös kringle domént 

tartalmazó plazminszármazék) és a mikroplazmin (kringle-

nélküli plazminszármazék) SpPL-en mutaott amidolitikus 

aktivitását a zsírsavak Na-sóinak jelenlétében. Az SpPL 

hasítást spektrofotométer segítségével követtük 405 nm-en.  
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EREDMÉNYEK 

 
A VWF HATÁSA A PLAZMIN FIBRINOGÉN BONTÁSÁRA 

Amennyiben fibrinogént plazminnal emésztünk, az 

előbbi alvaszthatósága fokozatosan csökken, a trombin 

hozzáadását követően mérhető alvadási idő megnyúlik. VWF 

hozzáadása ellensúlyozza a plazmin alvadási idő nyújtó 

hatását, így a már nem alvasztható állapot eléréséhez 

hosszabb idejű inkubációra van szükség.   

Amennyiben a plazmin hatására keletkező fibrinogén 

degradációs termékek kialakulását SDS-poliakrilamid 

gélelektroforézissel VWF jelenlétében végeztük el, azt 

tapasztaltuk, hogy a polimerizációra képtelen degradációs 

termékek megjelenése késleltetett volt. 

A VWF nem volt hatással a plazmin és mikroplazmin 

által, fibrinogén jelenlétében zajló SpPL bontás sebességére, 

és így a fibrinogénre vonatkozó Km-re sem.  

Amennyiben a fibrinogéndegradáció VWF jelenlétében 

történt, a növekvő koncentrációban alkalmazott VWF 

csökkenő kkat értékeket eredményezett.  

Akár SDS-poliakrilamid gélelektroforézissel, alvadási 

idő méréssel, vagy az etanolban oldható fibrinogén 

degradációs termékek detektálásával történt a fibrinogén 

degradáció vizsgálata, minden esetben azt az eredményt 

kaptuk, hogy a VWF megvédi a fibrinogént a plazmin (és 
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származékai) által történő degradációtól. Az enzimek 

fibrinogén degradációját jellemző becsült kinetikai 

paraméterek a nonkompetitív gátlás modelljét követik. A 

VWF inhibitoros állandója, mely egy nagyságrendbe esik a 

VWF fiziológiás plazmakoncentrációjával, plazmin és 

miniplazmin esetében hasonló, míg mikroplazmin  esetében 

ez utóbbiaknál magasabb érték. Ez az 5-ös kringle doménnek 

a  VWF és a plazmin közötti interakcióra kifejtett szignifikáns 

moduláló hatására enged következtetni. 

 

A VWF HATÁSA A PLAZMIN FIBRINBONTÁSÁRA 

 A fibrinbontás sebességét vizsgálva sem a turbidimetriás 

lízisidők, sem a plazmin és miniplazmin fibrinre vonatkozó 

kkat értékeiben nem találtunk a VWF hatására fellépő 

szignifikáns változást. Ez valószínűleg a vizsgált enzimeknek 

a fibrinogénhez képest a fibrin iránt tanúsított jóval nagyobb 

affinitásával magyarázható. 

 

A VWF ÉS A PLAZMIN MOLEKULÁRIS KÖLCSÖNHATÁSÁNAK 

JELLEMZÉSE 

Az immobilizált VWF és a plazmin kötődését egyensúlyi 

állapotban jellemző disszociációs konstansok értéke plazmin, 

plazminogén és aktív centrum blokkolt plazmin esetében 

egyaránt hasonlónak adódott. Ez alapján azt gondoljuk, hogy 
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a VWF és a plazmin közötti interakcióban a plazmin 

katalitikus doménjén található allosztérikus kötőhelyhez való 

kapcsolódás szerepe a meghatározó.  

Tekintve, hogy a plazmin és plazminogén VWF-hoz való 

kötődését jellemző disszociációs konstansok értéke 

nagyságrendileg megegyezik a plazminogén-fibrin interakciót 

jellemző affinitásról közölt adatokkal, a vizsgált molekuláris 

kölcsönhatás nem elhanyagolható. 

A polimerizációra képtelen fibrinogéndegradációs 

termékek képződésének SDS-poliakrilamid 

gélelektroforézissel történt követésénél alkalmazott 

inkubációs körülmények között a VWF nem degradálódott. 

Amennyiben a plazminkoncentráció egy nagyságrendbe esett 

a VWF monomer moláris koncentrációjával, a VWF bontás 

kimutatható volt. Ez egybevág a VWF plazmin által történő 

degradációjáról korábban közzétett eredményekkel,  

melyekben az alkalmazott enzimkoncentráció jóval 

meghaladta a hatásos fibrinolízishez szükséges 

plazminkoncentrációt. Mindazonáltal az artériás trombusok 

mikrokörnyezetében fellelhető magas helyi 

enzimkoncentrációk következtében a VWF bontás a 

plazminműködés egy lehetséges alternatívájaként léphet fel, 

csökkentvén a fibrino(geno)litikus hatékonyságot. 
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A ZSÍRSAVAK HATÁSA A PLAZMIN FIBRIN(OGÉN) 

DEGRADÁCIÓJÁRA 

 A plazmin fibrinogenolitikus és fibrinolitikus aktivitását 

egyidejűleg vizsgáltuk turbidimetriás méréssel. Növekvő Na-

oleát és Na-arachidonát koncentrációkat alkalmazva a 

fibrinháló maximális turbiditásának növekedését és a lízisidők 

megnyúlását tapasztaltuk. Ugyanakkor növekvő Na-sztearát 

koncentrációk mellett az alvadék maximális turbiditása 

csökkent. Sztearát esetében a nagymértékben különböző 

kiindulási fibrinkoncentrációk miatt a lízisidő csökkenés 

alapján nem tudunk a plazmin fibrinbontására kifejtett zsírsav 

hatással kapcsolatos következtetéseket levonni.  

 

A ZSÍRSAVAK HATÁSA A PLAZMINAKTIVITÁST JELLEMZŐ 

KINETIKAI PARAMÉTEREKRE 

 Oleát és arachidonát esetében mérési adatainkra 

megfelelően illeszkedtek a legegyszerűbb enzim-szubsztrát 

reakciót leíró modell alapján számolt adatok. Ez a modell egy 

olyan reverzibilis enzim-szubsztrát interakciót ír le, melyet az 

enzim-szubsztrát komplex termékké és enzimmé történő 

irreverzibilis átalakulása követ. Sztearát esetében a kinetikai 

paraméterek becslése során egy olyan modell alkalmazása 

volt célravezető, mely a termék és az enzim-termék komplex 

között kialakuló egyensúly, valamint az enzim instabilitás 
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lehetséges hatásaival is számol. (További méréseink során 

kiderült, hogy a plazminaktivitás sztearát jelenlétében 

bekövetkező csökkenéséért az SpPL bomlásterméke a felelős. 

A fent említett matematikai módszer alkalmazásával azonban 

lehetővé vált ennek a kísérleti körülményeinkből adódó 

hatásnak a kiküszöbölése.) 

 A plazmin (SpPL-re vonatkozó) Km értéke mindhárom 

vizsgált zsírsav esetében 10-20 szorosára nőtt. A kkat érték a 

telítetlen zsírsavak hatására csökkenést, míg sztearát esetében 

növekedést mutatott. Ezen kinetikai paraméterek alapján az 

oleát és az arachidonát a plazmin kevert típusú gátlószerei, 

melyek a plazmin fibrinogén és fibrin bontását egyaránt 

gátolják. Sztearát esetében a Km növelő hatáshoz társuló kkat 

növekedés telítési szubsztrátkoncentrációknál látszólagos 

plazminaktivitás növekedésként jelentkezik. A kkat/Km 

hányados változásai alapján a sztearát is inhibitornak  

tekinthető, jóllehet, a plazminműködésre a három vizsgált 

zsírsav közül ennek van a legkisebb hatása. 

 

A ZSÍRSAVHATÁS LOKALIZÁCIÓJA A PLAZMIN MOLEKULÁN 

 Telítési SpPL koncentrációknál a zsírsav-sók a 

miniplazminra a plazminnal teljesen megegyező hatást 

fejtettek ki, míg a mikroplazmin enzimműködését nem 

befolyásolták. Ezek alapján úgy gondoljuk, hogy a 
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plazminmolekula 5-ös kringle-je jelentős szereppel bír a 

zsírsavhatás létrejöttében. 

 

 

KÖVETKEZTETÉSEK 

 

 Eredményeink alapján úgy gondoljuk, hogy a VWF 

és a telítetlen zsírsavak a fibrinogént megvédik a plazmin 

által történő degradációtól, s adhéziós funkciójának 

megőrzése révén hozzájárulhatnak az artériás trombusok 

trombolitikus rezisztenciájához. Ugyanakkor a plazma VWF 

tartalmának szerepe lehet a szisztémás trombolízis során a 

szolubilis fibrinogén alvaszthatóságának megőrzésében. A 

telített sztearinsav hatása szokatlan: a gyenge inhibitor telítési 

szubsztrátkoncentrációk mellett aktivátorként viselkedik.  

 Miután bemutattuk, hogy számos trombus 

komponens a trombolízis potenciális modulátoraként 

viselkedhet, arra a következtetésre jutottunk, hogy a 

trombolitikumok tesztelését komplex, az in vivo 

körülményeket az egyszerű fibrinolitikus tesztnél jobban 

közelítő rendszerben volna célszerű vizsgálni.   
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