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BEVEZETÉS 
 

A trombusok felépítésében a fibrinhálón kívül számos 

egyéb komponens is részt vesz. A trombusképzıdés és 

trombolízis tanulmányozása során ezen kompakt szerkezet 

összetevıit nem lehet figyelmen kívül hagyni, hiszen azok 

alapvetıen befolyásolják a hemosztatikus folyamatokat. 

Munkacsoportunk korábbi közleményeiben rámutatott a 

trombusok miozin, szabad zsírsav és foszfolipid-

tartalmának hemosztázist befolyásoló hatásaira. Doktori 

munkám során a trombusokban jelentıs mennyiségben 

felhalmozódó sejtes elemek (vérlemezkék, fehérvérsejtek 

és vörösvérsejtek) moduláló hatását vizsgáltam.  

A vérlemezkék szerepe meghatározó a véralvadás 

folyamata során, hiszen ezen sejtek vesznek részt az elsı 

válasz kialakításában érsérülés esetén. Interakciójuk a 

szabaddá váló kollagénrostokkal indítja el az adhéziót és 

aggregációt, ami következtében trombocita-aggregátum jön 

létre, mely segít a vérzést csillapítani.  

A kis artériák, arteriolák területén magas nyírófeszültség 

alakul ki, mely mellett a vérlemezkék adhézója VWF (von 

Willebrand faktor) -dependens. Ilyen körülmények között a 

vérlemezkék az érfal adventitia rétegéhez kötıdnek, a 

media réteghez nem.  

A fehérvérsejtek nyugalmi, adhézióra kevéssé képes 

állapotban keringenek a vérben, míg stimuláció hatására 

megindul ezen sejtek migrációja az endotél sejtek rétegén 
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keresztül. A trombusban a fehérvérsejtek 50-70%-t 

neutrofil granulociták teszik ki, ezért ezek szerepét kiemelt 

figyelemmel vizsgáltuk a hemosztázisban.  

A vörösvérsejtek sem csupán passzív résztvevıi a 

trombusképzésnek, hiszen a vérrög kialakulásakor jelentıs 

mennyiségő vörösvérsejt kerül a fibrinhálóba, mely 

szerkezetét ezen sejtek megváltoztatják és a késıbbiek 

során befolyásolják a trombus feloldását. 

 

 

CÉLKIT ŐZÉSEK 

 

Munkánk során a következı kérdésekre kerestük a választ: 

 

1. Neutrofil granulocita eredető enzimek hogyan 

befolyásolják az érfal trombogenitását elsısorban a VWF-

dependens vérlemezke adhézió megváltoztatásán keresztül?  

 

2. Hemosztatikus enzimek, közöttük neutrofil 

granulocitákból származóak, képesek-e a VWF hasítására, 

és ha igen, akkor ezen hasítást milyen mértékben 

befolyásolják a különbözı áramlási körülmények illetve a 

trombogén felszín és trombociták jelenléte?  
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3. Milyen hatással vannak a trombusban jelenlévı 

vörösvérsejtek a fibrinháló feloldására, a fibrinolízisre, és 

milyen mechanizmus révén fejtik ki ezt a hatást? 

 

MÓDSZEREK 

 

ÁRAMLÁSI KAMRA 

     Fagyasztva metszéssel készült humán artéria 

keresztmetszet felszínén áramoltattunk citráttal 

antikoagulált teljes vért magas nyírási sebességgel. A 

perfúzió elıtt a metszeteket enzimatikus (plazmin, trombin, 

neutrofil elasztáz, mátrix metalloproteinázok) vagy aktivált 

neutrofil granulociták általi elıkezelésnek vetettük alá, a 

perfúzió után a metszetek fixálásra kerültek és a 

vérlemezkéket a perfúziós kísérletet követıen indirekt 

immunfluoreszcencia segítségével tettük láthatóvá. 

 

NEUTROFIL GRANULOCITA ÉS VÖRÖSVÉRTEST 

PREPARÁTUM KÉSZÍTÉSE 

     Neutrofil granulocitákat humán vér buffy coat 

frakciójából preparáltunk Percoll-grádiens segítségével. A 

sejteket ezt követıen fMLP-vel (formyl-Met-Leu-Phe) 

aktiváltuk, a felszabaduló enzimek pontos mennyiségét 

ELISA technikával határoztuk meg. A vörösvértesteket 

citráttal antikoagulált teljes vérbıl nyertük. A konfokális 
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mikroszkóppal történı mérésekhez a sejteket fluoreszcens 

festékkel jelöltük. 

 

MIKROSZKÓPOS TECHNIKÁK 

     Az érfal szerkezetének változásait atomerı 

mikroszkóppal (AFM) és pásztázó elektronmikroszkóppal 

(SEM) vizsgáltuk. Az AFM elınye, hogy a metszet natív 

állapotban vizsgálható, míg SEM esetében ehhez fixálás 

szükséges. SEM vizsgálatok során az érfalban lévı 

proteoglikánok eloszlása Cupromeronic Blue (CB) 

festékkel jól követhetı. A SEM szintén alkalmas ex vivo 

trombusminták és mesterséges fibrinfelszínek 

szerkezetének leképezésére. Konfokális mikroszkópot 

használtunk a fluoreszcens módon jelölt, érfalhoz tapadt 

vérlemezkék detektálására, valamint a fibrinolízis 

követésére vörösvértest-tartalmú fibrinhálóban. Ez utóbbi 

vizsgálat során fluoreszcensen jelölt fibrinogént, tPA-t és 

vörösvértesteket alkalmaztunk. 

 

A VWF HASÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

     A VWF degradációjának vizsgálatához tisztított 

enzimeket alkalmaztunk statikus és áramlási körülmények 

között. A perfúziós kísérletek áramlási kamrában zajlottak. 

A trombociták jelenlétének modellezéséhez liofilizált 

(fixált) vérlemezkéket használtunk az aktiváció elkerülése 

érdekében. Statikus körülményeket vérlemezkék 
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jelenlétében aggregométer segítségével hoztunk létre, ahol 

a ristocetin indukálta vérlemezke agglutinációt (RIPA) 

vizsgáltuk a VWF-degradációs termékek párhuzamos 

módon történı detektálása mellett. A degradációs 

termékeket Western Blot segítségével jelenítettük meg.  

 

A FIBRINOLÍZIS VIZSGÁLATA VÖRÖSVÉRTEST 

TARTALMÚ FIBRINHÁLÓBAN 

     Süllyedéses módszerrel követtük a fibrinháló feloldását, 

mely során egy acélgolyót helyezünk a fibrin felszínére, és 

azt az idıt mérjük, mely alatt a golyó a csı aljára ér. A 

lízist tPA-val (szöveti típusú plazminogén aktivátor) 

indítjuk, mely a fibrinbe diffundálva aktiválja az ott 

található plazminogént.  A plazminogén aktivációs teszt 

segítségével a plazminogén aktivációját követtük. A 

keletkezı plazmin aktivitását annak szintetikus kromogén 

szubsztrátjával (Specrozyme-PL) határoztunk meg.  

 

A FIBRIN MORFOLÓGIAI VIZSGÁLATA, 

STATISZTIKAI ANALÍZIS 

     Trombusok és általunk készített fibrin pásztázó 

elekronmikroszkóppal készült felvételeit vizsgáltuk a 

fibrinszálak átmérıjének meghatározása céljából. A 

felvételek alapján mért értékekhez elméleti eloszlást 

illesztettünk és a minták közötti különbségeket Monte 

Carlo szimulációval generált adathalmazok alapján 
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értékeltük. Egyéb méréseknél a statisztikai elemzés 

Kolmogorov-Smimov teszt alapján történt.  

A vérlemezkék adhéziójának detektálása során az 

érmetszetekrıl konfokális mikroszkóppal készült 

felvételeket képelemzésnek vetettük alá. Ezen folyamat 

során egy terület vérlemezkék általi lefedettségét az adott 

terület képpontjainak és a vérlemezkék által fedett terület 

képpontjainak százalékos arányaként adtuk meg. A 

vérlemezkék képpontjainak detektálására a jel/zaj határt 

úgy választottuk meg, hogy az érfali struktúrák (pl lamina 

elastica externa és interna) autofluoreszcenciájából adódó 

képpontok ne kerüljenek beszámításra. 

 

EREDMÉNYEK 

 

AZ ÉRFAL TROMBOGENITÁSÁNAK VÁLTOZÁSA 

HEMOSZTATIKUS- ILLETVE NEUTROFIL 

GRANULOCITA EREDETŐ ENZIMEK HATÁSÁRA 

     Magas nyírási sebesség (3350 s-1) mellett a vérlemezkék 

a natív arteriális media réteghez igen kis mértékben 

kötıdnek, adhéziójuk elsısorban az adventitia rétegre 

lokalizálódik. Tekintve, hogy a neutrofil granulociták a 

trombus komponensei, melyek befolyásolják mind a 

trombusképzıdést, mind a trombolízist, új szerepet 

feltételeztünk ezen sejteknek a trombusképzıdés 

iniciációjában. A sejtek és az érfal kölcsönhatása a media 
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réteg szerkezetének megváltozását eredményezi, aminek 

következtében az trombogénné válik. Az érfal rövid (30 

perces) expozíciója ezen sejtek számára már létrehozza a 

fent említett hatást, melyet mátrix metalloproteináz 

inhibitorok és szerin proteáz inhibitorok alkalmazásával fel 

lehet függeszteni. Ez az eredmény azt mutatja, hogy a 

neutrofil granulocitákból származó enzimek proteolítikus 

hatása felelıs a media szerkezetének megváltoztatásáért. A 

vérlemezke adhézió különbségeinek okait az érfal media és 

adventitia rétegének szerkezeti különbségei felıl próbáltuk 

megközelíteni, mely vizsgálatokhoz atomerı mikroszkópot 

(AFM) és pásztázó elektronmikroszkópot (SEM) 

használtunk. Mindkét vizsgálattal megerısítettük, hogy a 

kollagénrostok az adventitiában igen jól elérhetıek, ami 

megmagyarázza ezen réteg képességét a vérlemezkék 

kötésére. Ezzel szemben a media rétegben a kollagénszálak 

szerkezete nem felismerhetı AFM technikával annak 

ellenére, hogy ez a réteg is bıségesen tartalmaz 

kollagénrostokat. A további lépéseket SEM segítségével 

tettük meg. Az érfal festése Cupromeronic Blue-val 

láthatóvá teszi a fent említett amorf alapállományt, 

elsısorban a negatív töltéssel rendelkezı proteoglikánokat 

(ezt kondroitináz ABC kezeléssel erısítettük meg, amely 

eltávolította a detektált extracelluláris mátrix 

komponenseket), melyek a kollagénrostok felszínén illetve 

a rostok között elhelyezkedı vaskos kötegek. Az 
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érmetszetek enzimatikus vagy neutrofil granulocitákkal 

történt elıkezelése a kondroitináz ABC kezeléshez 

hasonlóan eltávolította a kollagénrostok felszínérıl az 

említett proteoglikán kötegeket a SEM felvételeken. Ezek 

az eredmények megmagyarázzák az artériák media 

rétegének tromborezisztenciáját és annak eltőnését 

proteolízis hatására. A proteoglikánok nagy 

valószínőséggel a kollagénrostok azon részeirıl kerülnek 

eltávolításra, mely részek a VWF kötéséért felelısek. 

 

 

 

VWF HASÍTÁSA HEMOSZTATIKUS ENZIMEK 

SEGÍTSÉGÉVEL 

     A VWF egy multimer szerkezető adhéziós fehérje, mely 

megtalálható a vérkeringésben és az érfal szubendoteliális 

rétegében. Kb. 1000 s-1 nyírási sebesség felett a vérlemezke 

adhézió szükségszerően VWF-dependens, és ezen 

körülmények között a vérlemezkék aggregációjában is 

fontos szerepet tölt be a fibrinogénhez hasonlóan. A VWF 

méretének szabályozásában eddig ismerten szerepet játszó 

enzim az ADAMTS-13, mely a multimerek hasításán 

keresztül csökkenti azok adhezív képességét és 

megakadályozza a nem kívánt trombocita aggregáció 

kialakulását. A trombus feloldásában résztvevı enzimek 

(plazmin, neutrofil elasztáz) is hatékonyan képesek a VWF 
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hasítására fibrinolítikusan aktív koncentrációk 

alkalmazásával, míg a vérlemezkék jelenléte ilyen 

körülmények között gátolja a VWF hasítását plazmin 

esetén részben, neutrofil elasztáz esetében pedig teljes 

mértékben. Áramlás és a vérlemezkék jelenléte elısegíti a 

VWF hasítását plazmin, neutrofil elasztáz és trombin által, 

de az MMP-8 és -9 általi hasításra nem gyakorol hatást. 

Áramlás alatt a plazmin, neutrofil elasztáz és trombin 

képesek a vérlemezkék leválasztására az érfal 

kollagénrostjairól. A VWF hasításának ezen alternatív, az 

ADAMTS-13 metalloproteináztól független útja nagy 

valószínőséggel a trombus területére lokalizált, ahol a 

proteázok kompartmentalizáció révén védettek a plazma-

inhibitorokkal szemben. 

 

VÖRÖSVÉRTEST TARTALMÚ FIBRIN LÍTIKUS 

REZISZTENCIÁJA 

     A trombusok egyéb sejtes elemek mellett 

vörösvértesteket is tartalmaznak, ám azok vörösvértest-

tartalma nem feltétlenül korrelál a szisztémás vörösvértest-

számmal, mert a sejtek eloszlását az ér lumenén belül 

egyéb lokális faktorok is befolyásolják, így akár ugyanarról 

a helyrıl eltávolított két trombusban is eltérı lehet a 

vörösvértestek száma.  A trombus növekvı 

vörösvérsejt-tartalmával párhuzamosan nı az alvadék 

fibrinolízissel szembeni rezisztenciája és csökken a 
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fibrinszálak átmérıje. Ez a jelenség elmondható mind az 

„alvadékban eloszlatott tPA” (tPA a trombusban található 

egyenletesen eloszlatva a lízis kezdetén), mind a „felszínre 

adagolt tPA” (tPA a trombus felszínérıl diffundál a 

trombusba) modellrıl. A fent említett jelenség a 

vörösvértestek integrin-típusú fibrinogén receptorának 

gátlásával részben visszafordítható. Növekvı 

fibrinkoncentráció esetén, ahol a szálak sőrősége nı, a 

szálátmérı pedig csökken (1. modell) növekvı sejttérfogat 

mellett, nı a plazminogén-aktiváció, hiszen a vékonyabb 

szálak jobb kofaktor-funkcióval rendelkeznek a tPA-

katalizálta plazminogén aktiváció számára, míg állandó 

fibrinkoncentráció melletti sejttérfogat növekedés során 

csökken a plazminogén aktivációja (2. modell), hiszen a 

sejtek növekvı jelenléte miatt a plazminogén elérhetısége 

csökken. A plazmin keletkezésétıl függetlenül mindkét 

modellben csökken a fibrinolízis sebessége, amibıl az a 

következtetés vonható le, hogy a plazmin által katalizált 

proteolítikus szakasz dominál a fibrinolízis lefolyásának 

szabályozásában növekvı térfogatú rendszer esetén. 

A trombusokban megfigyelhetı eltérı vörösvérsejt-szám 

lehet az oka a trombusok eltérı fibrinolítikus 

érzékenységének trombolízis során szívinfarktus vagy 

ischaemiás stroke után. 
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KÖVETKEZTETÉSEK  

 

Eredményeink alapján úgy gondoljuk, hogy a sejtes elemek 

több szinten is képesek a trombusképzıdés és trombolízis 

befolyásolására, hatásuk nem egyértelmően tolja a 

hemosztázist pro- vagy antikoaguláns irányba. A 

trombolítikus terápiák fejlesztése érdekében 

elengedhetetlen a trombus összetevıinek figyelembe 

vétele, eredményeink a trombusban lévı vérlemezkék, 

neutrofil granulociták és vörösvértestek hemosztatikus 

folyamatokat moduláló hatásaira hívják fel a figyelmet. 

Mindezek alapján az a következtetés vonható le, hogy a 

trombolítikumokat az in vivo szituációt minél jobban 

megközelítı rendszerekben szükséges vizsgálni, és nem 

szabad egyszerő fibrinolítikus tesztekre hagyatkozni. 
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