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Bevezetés 
 

A súlyos atheroscleroticus eredetű érbetegségben keletkező stenosisok 

műtéti megoldását követően az esetek egy részében restenosis alakul ki. A 

restenosist elősegítő tényezők között progresszív atherosclerosist kiváltó major 

rizikófaktorokat (hypertonia, diabetes mellitus, hyperlipoproteinaemia, genetikai 

prediszpozíció), infekciókat (chlamydia pneumoniae, cytomegália virus) és 

coagulopathológiai elváltozásokat (hyperfibrinogenaemia, thrombophilia, 

fokozott thrombocyta aggregáció) találhatunk.  

Az atherosclerosis rizikótényezőinek vizsgálata az elmúlt évtizedekben 

elsősorban egyes anyagcsere paraméterek meghatározására, esetleg követésére 

korlátozódott. A genetikai vizsgálómódszerek fejlődésével nemcsak a gének 

termékeinek és/vagy funkcióinak vizsgálatát végezhetjük el, hanem 

génpolimorfizmus vizsgálatokkal egyes gének rizikószerepét is feltárhatjuk. Az 

atherosclerosis pathogenesisében szerepet játszó különböző funkciójú fehérjék, 

receptorok, citokinek, intracelluláris jelátvivők génjei esetében számtalan 

génpolimorfizmus befolyásoló hatását igazolták. 

Az atheroscleroticus eredetű érszűkületek műtéti megoldását követően, az 

esetek egy jelentős százalékában néhány hét, vagy néhány hónap elteltével a 

beavatkozás helyének megfelelően ismételt szűkület megjelenésével kell 

számolnunk. A restenosis egyrészről a műtéti beavatkozás helyén meginduló 

neointima (myointima) proliferáció következménye, másrészről a későbbi 

időpontokban jelentkező restenosisok esetében a progresszív atherosclerosis 

okolható az ismételt szűkület létrejöttéért. Az is világos, hogy a folyamatban a 

gyulladásos komponensek kitüntetett szerepet játszanak, melyek a fehérvérsejtek 

migrációját, adhézióját, a vérlemezkék összecsapzódását váltják ki a károsodás 

helyének megfelelően.  Mindezek a folyamatok egyben a simaizomsejtek 

szubendotheliális migrációjához és proliferációjához vezetnek és az 
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extracelluláris mátrix fokozott szintézise figyelhető meg. A vérlemezkék 

nemcsak a thrombus képződésben vesznek aktívan részt, hanem olyan 

proinflammatórikus mediátorokat termelnek, melyek a fehérvérsejtekből és az 

endotheliális sejtekből az adhéziós molekulák, citokinek, kemokinek fokozott 

felszabadulását eredményezik. A neointimális proliferáció az érfal átépüléséhez, 

remodellinghez vezet, melynek klinikai állapotváltozást eredményező további 

állomása a restenosis. 

Az előzőekben említett, epidemiológiailag igazolt rizikótényezők mellett 

bizonyos génpolimorfizmusok szerepe joggal vethető fel, melyek megismerése és 

vizsgálatuk klinikai alkalmazása adott betegre vonatkozóan műtéti beavatkozás 

során prediktív jelentőséggel bírhat. A genetikai polimorfizmusok pontosabb 

feltérképezése lehetőséget jelent megelőző módszerek kifejlesztéséhez és 

alkalmazásához is.  

A lipoprotein anyagcsere és az atherosclerosis összefüggése az elmúlt 

évtizedekben széleskörűen igazolttá vált. Kevesebb adat áll rendelkezésünkre a 

lipoproteinek, illetve a lipid anyagcserében résztvevő enzimek és azok génjeik 

szerepéről az angioplasztikát követő restenosisok létrejöttében.  

 A restenosist kiváltó tényezők pontosan nem ismertek, de mint ahogy az 

atherosclerotikus folyamat megindulásában a lokális thrombotikus jelenségeknek 

szerepe van, úgyanúgy a restenosis esetében sem vethető el a műtéti bevatkozás 

során jelentkező lokális thrombotikus elváltozások trigger szerepe. Az 

atherosclerosis és a thrombophiliák kapcsolata számos alkalommal felvetődött és 

több vizsgálat tárt fel az alvadási tényezők és az érelmeszesedés közötti 

összefüggést érbetegekben. Nem zárható ki egy genetikalilag determinált 

thrombosiskészség fokozódás és a restenosisban szerepet játszó citokinek, 

növekedési faktorok megnövekedett aktivitása közötti kapcsolat.  
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Célkitűzés 

 
 
 A lipoproteinek anyagcsere folyamataiban centrális szerepet játszik az 

apolipoprotein E. A receptorokhoz való kötődés mellett befolyásolja a szérum 

teljes koleszterin szintjét, antioxidáns tulajdonsága van, hat az endothel funkcióra 

és gátolja az endothelium sérülését követő stenosisok kialakulását. Számos 

megfigyelés igazolja, az apolipoprotein E gén polimorfizmusa szerepet játszik az 

ischaemiás szívbetegség és a carotis rendszer atherosclerosisának kialakulásában 

és a familiaritás egyik fontos oka, valamint fiatal  

 

betegekben az apolipoprotein E gén ε4-es allélja az ischaemiás szívbetegség 

súlyosabb formáiban nagyobb számban észlelhető. Vizsgálatainkban súlyos ilio-

femoropoplitealis rekonstrukciós műtétet követő restenosisban szenvedő 

betegeink apolipoprotein E genotípus eloszlását hasonlítottuk egészséges, 

panaszmentes kontroll egyének adataihoz. 

 

 A reverz koleszterin transzport és a lipoproteinek közötti koleszterin 

transzfer központi szereplője a koleszterin-észter transzfer protein (CETP). A 

CETP aktivitása befolyásolja a szérum HDL-koleszterin szintjét, fokozott 

aktivitás esetén a HDL-kolezterin csökken. Csökkenő enzim aktivitás mellett 

epidemiológiai vizsgálatok a HDL-koleszterin emelkedett szintjét igazolták. Egy 

CETP aktivitását gátló molekula, a torcetrapib alkalmazása mellett paradox 

módon, emelkedő HDL-koleszterin szint mellett az ischaemiás szívbetegség 

incidenciájának fokozódását észlelték. Ez a jelenség arra utal, hogy a CETP 

aktivitásától független tényező, esetleg a CETP gén polimorfizmusa befolyásolja 

az atherosclerotikus érbetegségek kialakulását és szövődményeit.  

 Vizsgálatunkban súlyos ilio-femoro-poplitealis érbetegségben és 

érrekonstrukciót követő restenosisban szenvedő betegek CETP gén TaqB1 és 
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I405V polimorfizmusának genotípus eloszlását hasonlítottuk korban és nemben 

illeszkedő kontroll egyének hasonló genotípus eloszlásához. 

 Az atherosclerosis létrejöttében, az endothelsérülést követően lokális 

thrombus-képződés is létrejön. A thrombosis és fibrinolízis közötti egyensúly 

felbomlása és a thrombosis-készség fokozódása befolyásolja az atherosclerosis 

progresszióját is.  

 A fokozott thrombosis-készség veleszületett formái, a thrombophiliák 

közül az V. alvadási faktor Leiden mutációja felelős leggyakrabban (40-70%-

ban) a vénás thromboemboliás kórképek kialakulásáért. Epidemiológiai adatok 

alapján a thrombophiliák befolyásolják az artériás thrombosisok lefolyását és 

hatást gyakorolnak az atehrosclerosisra is. Kérdésfeltevésünk során vizsgáltuk, 

hogy súlyos atherosclerosisban és restenosis miatti ismételt érrekonstrukciós 

műtéten (redo) átesett betegeinkben a Leiden mutáció előfordulása milyen 

mértékű nagyszámú, egészséges kontrollcsoporthoz viszonyítva.  

 

 

Módszerek 

 

 Betegek 

 

  A Magyar Honvédség Központi Honvédkórházának Érsebészeti Osztályán 

egy ötéves periódus alatt ilio-femoro-poplitealis okklúzió vagy súlyos stenosis 

miatt rekonstrukciós érműtéten átesett betegeket kerestünk meg. Rutin laborok, 

fizikális és doppler kontrollvizsgálatok mellett a betegektől vérmintát vettünk a 

tervezett genetikai vizsgálatok elvégzésére. A 198 megkeresett betegből 109 

beteg (73 ffi, 36 nő, 34-78 évesek /medián 58 év/) jelentkezett 

kontrollvizsgálatra. Húsz beteg időközben exitált, a többiek nem vállalták a 

vizsgálatot, illetve lakóhelyükről elköltöztek. A vizsgálat részletes ismertetése 

után, írásbeli beleegyezésükkel, rutin laboratóriumi paraméterek meghatározása 
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és DNS preparálás céljából, 12 órás éhezést követően, fekvő helyzetben vért 

vettünk. Mindhárom célzott vizsgálatunkban a betegcsoportot a fenti betegek 

vérmintáiból meghatározott értékek adták. A korábban felvázolt, a 

célkitűzésekben felsorolt  vizsgálatok metodikai elvégzése egymástól  

függetlenül, különböző időpontokban történt, ezért a kontroll csoportot  

vizsgálatonként más-más  egészséges, önkéntes véradók, illetve a Semmelweis 

Egyetem III. Sz. Belgyógyászati Klinikáján  és a Kútvölgyi Klinikai Tömbben 

foglalkozás-egészségügyi szűrésen részt vett, egészséges, panaszmentes 

tisztviselők szolgálták.  

 

 Laboratóriumi módszerek 

 

A rutin klinikai kémiai meghatározások Roche Cobas Integra 700 automata 

készülékkel történtek, nemzetközileg validált módszerek alapján. A szérum 

koleszterin, triglycerid, HDL-koleszterin és LDL-koleszterin szineteket 

enzimatikus módszerrel, az apolipoprotein A-I, A-II és apolipoprotein B 

koncentrációkat immunturbidimetriás módszerrel határoztuk meg (Roche 

Diagnostics, Germany). 

 

  

 A DNS minták apolipoprotein E genotípusának meghatározása 

 

A DNS genom amplifikációját polimeráz láncreakcióval (PCR) végeztük el 

Perkin Elmer GenAmp 2400 (Norwalk, Ct, USA) készüléken  F4-es és F6-os 

oligonukleotidokat alkalmazva. A PCR terméket 2,5 U HhaI enzimmel (Promega, 

Madison, WI, USA) emésztettük. A polyacrylamid gélelektroforézist Sturdier 

vertikális egységen (Pharmacia, Biotech, Uppsala, Sweden) végeztük el, 8%-os 

polyacrylamid (BioRad, Richmond, CA, USA) géleken. Ezüst festést 
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alkalmaztunk és a gélt speciális gélszárító filmek között szikkasztottuk a későbbi 

analízis céljából. 

 

 

A CETP TaqIB polimorfizmusának meghatározása PCR-RFLP-vel 

 
 A DNS minták vizsgálandó szakaszának (ld. 1. ábra) polimeráz 

láncreakcióval (PCR) történő sokszorosításához specifikus oligonukleotid 

primereket alkalmaztuk. Az amplifikált DNS-t szakaszt TaqI restrikciós 

endonukleáz enzimmel (Fermentas International Inc, Burlington, Ontario, 

Canada) hasítottuk és a keletkezett fragmenteket 2%-os etidium-bromidos agaróz 

gélben futtattuk. 

 

 

 

1. ábra. A CETP gén szerkezete és génpolimorfizmusainak lokalizációja.  

 

 

 

 



8 

A CETP I405V polimorfizmusának vizsgálata PCR-RFLP módszerrel 

 A DNS EDTA-ás vér leukocytáiból történt szeparálást követően a 14-es 

exon fehérjetermékének 405. helyzetében található isoleucin valinra történő 

cseréjének vizsgálata MspI restikrikciós endonukleázt alkalmazva vizsgálható. 

 

.  

 Az V. alvadási faktor Leiden mutációjának meghatározása PCR-

RFLP módszerrel 

 

 A DNS mintákat kisózásos módszerrel,  EDTA-s vér perifériás 

leukocytáiból nyertük. 

A polimeráz láncreakciót (PCR) követően a PCR termélet 1,0 U MnII restrikciós 

endonukleázzal emésztettünk. Az emésztést követően a fragmenteket 6%-os 

polyacrylamid gélen futtattuk és etidium-bromid festést alkalmaztunk. 

 

 

 Statisztikai módszerek 

 

 A statisztikai elemzések során a GraphPad Prism version 3.0 for Windows, 

(GraphPad Software, San Diego, USA) rendszert alkalmaztuk. A parametrikus 

eloszlású adatok összahasonlítását kétmintás t próbával, a laboratóriumi 

paraméterek átlaga közötti különbséget Mann-Whitney teszt alkalmazásával 

ítéltük meg, a diszkrét változók vizsgálatát  χ2 módszerrel (Fisher’s exact test) 

végeztük el.  

Többváltozós logisztikus regressziót alkalmaztunk a betegcsoport és a 

kontrollok közötti életidő különbség okozta hibalehetőség kiiktatására SPSS 

software version 0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) alkalmazásával. 
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Eredmények 

 

 Érbetegeinkben az apolipoprotein ε4 allél szignifikánsan nagyobb számban 

fordult elő kontrollcsoportunkhoz viszonyítva (1. táblázat).  

 

Apolipoprotein E 
Genotípusok 

Érbetegek 
n = 100 

Kontrollok 
n = 372 

ε22 0 (0%)   5 (1%) 

ε23 18 (18%)   59 (16%) 

ε24 0 (0%)      2 (0.5%) 

ε33 57 (57%) 253 (68%) 

ε34 25 (25%)   50 (13%) 

ε44 0 (0%)      3 (0.8%) 

 

p érték = 0,015   (χ2 próba) 

 

1. táblázat. Az apolipoprotein E genotípusok megoszlása  

   restenotikus femoropoplitealis érbetegekben és kontrollokban 

 

A kor figyelembe vételével végzett többváltozós logisztikai regressziós 

vizsgálat az apolipoprotein ε allélt hordozók esélyhányadosát 4,264-ben határozta 

meg (CI 2,269-8,013, p = 0,014).  

Az érbetegekben az apolipoprotein ε4 allélt hordozókat összehasonlítva a 

nem hordozókkal nem találtunk különbséget a testtömeg index (BMI), a szérum 

koleszterin, HDL-koleszterin, LDL-koleszterin, apolipoprotein A-I, A-II és 

koncentrációkban, valamit az éhomi vércukor, szérum kreatinin, szérum húgysav 

és SGPT szintekben. Az apolipoprotein ε4-es allélt hordozókban emelkedett 

szérum triglycerid átlagértékeket észleltünk (2,17±1,94 mmol/l vs 2,49±1,7 
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mmol/l, átlag±SD), de a különbség csak megközelítette a statisztikai 

szignifikanciát (p = 0,092). 

 A CETP Taq1B vizsgálata során a genotípusok eloszlásában nem 

észleltünk különbséget betegeink és a korban és nemben illesztett kontrollok 

között. A CETP I405V polimorfizmus vizsgálata során a V allélt hordozó 

genotípusok szignifikánsan nagyobb számban voltak detektálhatók (2. táblázat).  

 

 

Taq1B polimorfizmus Beteg* Kontroll 

B12 74 75 

B22 20 13 

B11 15 7 

*p= 0,1776 

 

 

I405V 

Polimorfizmus 

Beteg** Kontroll 

II 44 60 

IV 47 29 

VV 3 8 

** p=0,0425 (OR 1,843, 96% CI 1,036-3,279)  /Fisher’s exact test/ 
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2. táblázat  A CETP gén Taq1B és I405V polimorfizmusának genotípus 

megoszlása érbetegekben és kontroll egyénekben 

 A CETP I05V polimorfizmus genotípusok között vizsgálva a testtömeg 

index, szérum koleszterin, triglycerid, HDL-koleszterin és apolipoprotein AI, AII 

és B koncentrációban, nem észleltünk különbséget. 

 

 

I405V polimorfizmus 

genotípusa 

II 

n=44 

IV 

n=47 

VV 

n=3 

BMI (kg/m2) 24,2 25,6 27,5 

Koleszterin   (mmol/l) 6,26±1,33 6,45±1,55 6,50±0,98 

Triglycerid   (mmol/l) 2,33±2,29 2,32±1,58 1,66±0,65 

LDL-C         (mmol/l) 3,9±1,45 4,22±1,41 4,61±1,14 

HDL-C         (mmol/l) 1,53±0,93 1,30±0,57 1,13±0,35 

ApoA-I         (g/l) 1,34±0,50 1,39±0,52 1,61±0,46 

ApoA-II        (g/l) 0,46±0,28 0,39±0,27 0,27±0,09 

ApoB            (g/l) 1,16±0,43 1,29±0,62 1,14±0,33 

 

3. táblázat. Az érbetegek CETP gén I405V polimorfizmusának 

genotípusaiban észlelt lipoprotein lipid és apolipoprotein koncentrációk. 

 

 

 

Száz restenosis miatt ismételt érműtéten átesett betegben a Leiden mutáció 

előfordulását összehasonlítottuk 445 kontroll egyénben való előfordulási 

aránnyal. A homozigóta vad típus, a heterozigóta Leiden mutáció és a 

homozigóta Leiden mutáció (egy betegben) eloszlása szignifikánsan különbözött 
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a kontroll csoportban észlelt eloszlástól (p = 0,0379). Mivel a betegek átlagos 

életkora magasabb volt a kontroll csoport életkorához képest, az adatokat újra 

értékeltük az életkor figyelembe vételével végzett multiplex logisztikus 

regressziós vizsgálat alkalmazásával 

 (4. táblázat). 

 

 

 

 

* p = 0,0379 

4. táblázat. A Leiden mutáció gyakorisága érbetegeinkbe és egészséges 

kontroll csoportban. 

 

A számítások alapján a Leiden mutáció esetében az esélyhányados („odds 

ratio”) 1,885-nek bizonyult (CI 0,99-5.87, p = 0.049). A testtömeg index (body 

mass index), a szérum koleszterin, triglycerid, HDL-koleszterin, LDL-

koleszterin, szérum apolipoprotein A-I, A-II és B koncentráció, vércukor, szérum 

húgysav és szérum transzamináz (SGPT, ALT) értékeket összehasonlítottuk a 

Leiden mutációt hordozó és nem hordozó érbetegek csoportjai között. Egyik 

paraméter esetében sem észleltünk különbséget a két csoport között. 

Leiden mutáció Érbetegek n=100* Kontrollok n=445 

0 87 (87%) 411 (92%) 

Heterozigóta 12 (12%) 34 (8%) 

homozigóta 1 (1%) 0 (0%) 
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Következtetések 

 

Mindezek az eredmények arra utalnak, hogy az apolipoprotein E 

génpolimorfizmusának összefüggése az atherosclerosis folyamatával, illetve egy 

további folyamat, a restenosis létrejöttével és mértékével egy soktényezős 

folyamat részjelensége. Ez az összefüggés feltehetően nagymértékben függ az 

adott egyén egyéb rizikótényezőitől, az artérián végzett beavatkozás típusától és 

lokalizációjától is. Vizsgálatunk eredménye azonban felhívja a figyelmet arra, 

hogy súlyos perifériás érbetegségben szenvedők angioplasztikai beavatkozásakor 

hasznos lehetne az apolipoprotein ε4-es allél ismerete, hiszen ez egy fokozott 

esélyt jelezne – több már igazolt tényezővel együtt – a műtétet követő restenosis 

kialakulására. A megnövekedett esély ismerete elősegítheti olyan therápia 

alkalmazását, amellyel a restenosis esélye csökkenthető. 

A femoro-poplitealis atherosclerosist, illetve restenosist tekintve, mind ez 

ideig sem a Taq1B, sem az I405V polimorfizmusra vonatkozóan nem állnak 

rendelkezésre adatok. A fenti vizsgálatok tükrében értékelve, saját 

megfigyelésünk alapján a gyakori Taq1B polimorfizmus nincs befolyással a 

perifériás atheroscleroticus érbetegség súlyosságára és szövődményeire. Az 

ischaemiás szívbetegség esetében is hasonló a helyzet, bár ezt más vizsgálatok az 

egyéb, kevésbé gyakori polimorfizmusok variációinak figyelembe vételével 

igazolták. Az I405V polimorfizmust tekintve a V allél a koszorúér betegség és a 

perifériás atheroscleroticus érelváltozások esetén is proatherogén tényezőként jön 

szóba, bár eddig a kevésbé gyakori pont mutációk esetleges befolyásoló 

jellegének vizsgálata nem történt meg. Lehetséges, hogy a génpolimorfizmusok 

kardiovaszkuláris rizikót befolyásoló szerepének további részletes analízise 

magyarázatot ad arra, hogy a hatásos CETP enzim aktivitás gátlás, a torcetrapib 

alkalmazása mellett miért lehetett paradox módon a kardiovaszkuláris rizikó 

megnövekedését megfigyelni. 
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A fenti adatok tükrében arra lehet következtetni, hogy a Leiden faktor nem 

tekinthető az atherosclerosis független rizikófaktorának, de egyéb tényezők 

befolyása mellett (genetikai, pl. hyperecholesterinaemia, illetve környezeti, mint 

pl. dohányzás) növeli az atherosclerosis esélyét, illetve a fennálló betegség 

progresszióját. Saját megfigyelésünk alapján megállapítható, hogy artériás 

érrekonstrukciót követő restenosisok esélyét fokozza. A mechanizmus, amelyen 

keresztül hatása érvényesül elsősorban a lokálos thrombosis-készség fokozásával 

magyarázható. Felmerül annak a szükségessége, hogy Leiden mutációban 

szenvedő betegek érrekonstrukciós beavatkozását követően hosszú távú, alacsony 

molekulasúlyú heparin kezelés kísérelhető meg, a nagyobb eséllyel várható 

restenotikus elváltozások preveniálása céljából. Ismert, hogy coronaria bypass 

graft műtétet szenvedett betegek esetében a többhónapos alacsony molekulasúlyú 

kezelés a restenosisok előfordulási arányát csökkentette, függetlenül egyéb 

genetikai (egyébként részletesen nem vizsgált) hajlamosító tényezőiktől. 
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