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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 
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DDAH          dimethyl‐arginin dimethylamino‐hydrolase 

DES          drug eluting stent 

ED          endothel dysfunctio 

EDHF          endothel derived hyperpolarisating factor 

EF          ejectios fractio 

ESS          endothelialis shear stress 

hsCRP                          high sensitive C‐reactive protein 

ISZB          ischaemiás szívbetegség 

LDL          alacsony denzitású lipoprotein 

MMA          N‐monomethyl‐arginin 

NO          nitrogén‐monoxid 

NOS          nitrogén‐monoxid szintáz 

NSTEMI        ST‐elevációval nem járó myocardialis infarctus 

PCI          percutan coronaria interventio 

PGI2          prostacyclin 

PRMT          protein‐arginin methyl‐transzferáz 
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SOD          superoxid‐dismutase 

STEMI          ST‐elevatióval járó myocardialis infarctus 

WSS          wall shear stress 
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Hazánkban  a  cardiovascularis megbetegedések  okozta  halálozás  napjainkig  előkelő 

helyet  foglal el  a mortalitási  statisztikákban  (2004‐ben  664,5/100 ezer  fő – KSH  2005. évi 

adat).    Bár  –  köszönhetően  a  kezelési  paletta  mind  színesebbé  válásának  –  a  szív‐és 

érrendszeri  megbetegedések  okozta  halálozás  csökkenő  tendenciát  mutat  (a  csökkenés 

mértéke  férfiak  esetén  3,4  %,  nők  esetén  3,2  %  ‐  KSH  2005.  évi  adat),  számos 

megválaszolatlan kérdés maradt az atherogenesis pontos pathomechanizmusát valamint a 

terápia hatásait illetően.  

Jól  ismert, hogy az atherosclerosis  legelső, bevezető  jele az ér belső  felszínét borító 

endothel  megváltozott  működése,  az  endothel  dysfunctio  [1].  Ennek  eredményeként  az 

endothel sok vasoconstrictor hatású endothelint és kevés, a vasodilatatióért felelős nitrogen‐

monoxidot  (NO)  termel,  aminek  vasoconstrictiv  túlsúly  és  thrombogenesis  lesz  a 

következménye  [2,  3].  Az  endothel  dysfunctio  tehát  leginkább  az  endothel  dependens 

vasodilatatio  zavaraként definiálható,  amely  a  teljes perifériás  rezisztencia emelkedéséhez 

vezet.  Pathomechanizmusa  azonban multifaktoriális  [4].  Kialakulásában  fontos  tényező  a 

csökkent NO‐szintézis éppúgy, mint pro‐és anticoagulans mediátorok egyensúly eltolódása, 

proliferatív és antiproliferatív szubsztanciák egyensúlyzavara, valamint a sejt oxidoredukciós 

folyamatainak károsodása. A reaktív szabadgyökök jelentőségét jelzi, hogy képesek gátolni a 

három  legfontosabb endothel dependens vasodilatator utat az NO, a prostacyclin  (PGI2) és 

az  EDHF  (=endothel  dependens  hyperpolarisatios  factor)  inhibitióján  keresztül;  melyhez 

hozzájárul, hogy a NO félélet‐ideje nagymértékben lecsökken az oxidatív stressz hatására [5]. 

Az endothel dysfunctioban  (ED)  feltehetően  szerepet  játszanak  az endothel  leukocytákkal, 

thrombocytákkal  és  egyéb  szabályozó  anyagokkal  kapcsolatos  interakcióinak  anomáliái, 
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számos  adhaesios  molekula  expresszálódásával.  A  gyulladás  nagy  jelentőséggel  bír  az 

atherosclerosis (AS) kialakulásában éppúgy, mint egyéb cardiovascularis (CV) betegségekben, 

azonban  a  pontos  kapcsolat  az  inflammatio  és  az  endothel  dysfunctio  között még  nem 

teljesen ismert. 

 

1.1. Az ADMA szintézise és élettani hatásai 

Az  irodalmi adatok  [6, 7] egyértelműen rávilágítanak arra, hogy a nitrogen‐monoxid 

szintáz  (NOS)  endogen  kompetitív  inhibitorai  felelősek  lehetnek  coronaria‐betegségben 

(CAD)  a  károsodott  vasodilatatio  kialakulásáért.  Ilyen  gátló  vegyületek  az  asymmetricus 

dimethyl‐arginin  (ADMA),  N‐monomethyl‐arginin  (MMA).  Mivel  azonban  ezen 

betegcsoportban  az  ADMA  serum  szintjét mintegy  tízszer magasabbnak  találták, mint  ez 

utóbbi  vegyületét  [4],  a  kutatások  –  így  jelen  vizsgálatsorozat  –  tárgyát  is  főként  az 

asymmetricus dimethyl‐arginin koncentrációjának nyomon követése képezi. 

Ismert, hogy a protein arginin methyl‐transferase I (PRMT‐I) által szintetizált és főként 

a dimethyl‐arginin dimethylaminohydrolase (DDAH) által metabolizálódó [8, 9, 10] ADMA a 

NOS  endogén  kompetitív  inhibitora.  Emellett,  korábbi  tanulmányok  már  felvetették  egy 

lehetséges  interakció  lehetőségét  az  ADMA  és  a  renin‐angiotensin  rendszer  (RAS)  között. 

Kimutatták,  hogy  az  angiotensin‐convertalo  enzim  gátlók  és  angiotensin‐1  (AT1)  receptor 

blokkolók csökkentik az ADMA plasma szintjét [11, 12]. Továbbá, Suda és munkatársai [13] 

igazolták,  hogy  mind  vad‐típusú,  mind  endothelialis  NOS‐deficiens  egerekben  ADMA 

chronicus  adagolásának  hatására  vascularis  laesiók  alakulnak  ki,  valamint  fokozódik  a 

szuperoxid  gyök  produkció,  és  ezen  változások megelőzhetőek  ACE‐gátló  és  AT1‐receptor 



8 

 

blokkoló  kezeléssel  egyaránt. Hasegawa  és  kutatócsoportja  [14]  kutatásai  során  az ADMA 

hosszantartó  adagolása  szintén  ACE‐upregulációt  okozott  egér  cardialis  szöveteiben. 

Mindezen  irodalmi  adatok  egyértelműen  rávilágítanak  az  ADMA  és  RAS  közötti  kapcsolat 

lehetőségére,  bár  ezen  interakció  arteriola  rezisztenciára  kifejtett  functionalis 

következménye  még  nem  ismert.  Az  érfalban  lokálisan  képződő  angiotensin  II  fontos 

autocrin és paracrin hatásokkal bír, függetlenül a keringő renin/angiotensin II mennyiségétől 

[15]. Jól  ismert, hogy az angiotensin  II  jelentős szerepet  játszik a vascularis NAD(P)H‐oxidáz 

aktiválásában és így szuperoxid gyökök képződésében [13, 16‐19]. Újabban közölt adatok azt 

erősítik,  hogy  ezidáig  nem  ismert  mechanizmusokon  keresztül  az  ADMA  aktiválja  a 

microvascularis  RAS‐t,  ami  emeli  az  érfalban  az  angiotensin  II  mennyiségét,  az  AT1‐

receptorok pedig az ADMA‐angiotensin II által fokozódó reaktív szabadgyökök képződésében 

játszanak szerepet [20]. 

 

1.ábra: Az asymmetricus dimethyl‐arginin szintézise, metabolizmusa és fő élettani hatásai a 

szervezetben. (Cooke JP [4], valamint Koller és  kutatócsoportja [20] munkája alapján 

átdolgozva) 
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A főként metabolizált arginin‐residuumokat tartalmazó fehérjékből képződő ADMA szintézisét döntően a 

PRMT‐I enzim végzi. Direkt és indirekt érhatása mellett bizonyítottan szerepe van a microvascularis RAS 

aktiválásában. Részben a vesén keresztül eliminálódik a szervezetből.  

 

 

A  fokozott  képződés  vagy  csökkent  lebomlás miatt  felhalmozódó  ADMA  gátolja  a 

nitrogen‐monoxid  termelést,  ezáltal  károsítja  az  endothel  funkciót,  emeli  a  szisztémás 

vascularis  rezisztenciát  [21]  és  gyorsítja  a  cardiovascularis  betegségek  progressioját.  Ezt 

támasztja alá, hogy emelkedett plasma ADMA szintet mértek acut coronaria syndromában 

szenvedő  betegeknél  [22,  23].  Percutan  coronaria  interventiora  (PCI)  váró  betegeknél  a 

beavatkozás  előtti  ADMA  szintek  független  előrejelzői  voltak  a  káros  cardiovascularis 

reakcióknak az utánkövetés 16 hónapjában [24]. Mindezek mellett az ADMA fontos szerepet 

játszik  az  endothelialis  sejtmotilitás  szabályozásában,  így  emelkedett  koncentrációja 

károsíthatja  az  angiogenesis  [25]  és  a  vascularis  repair  folyamatát  [26].  Egy  nemrégiben 

megjelent közlemény a megnövekedett ADMA serum szint „jótékony” hatásáról számol be: 

haemodialysis asszociálta hypotensio esetén a plasmában nagyobb mennyiségben van jelen 

e  biokémiai  marker,  és  az  endothelialis  nitrogen‐monoxid  szintáz  gátlásán  keresztül 

valószínűleg  ez  a  nagyobb  koncentrációban  jelen  lévő  ADMA  akadályozza meg  a  további 

vérnyomás‐esést [27]. 

 

1.2. Az ADMA mint cardiovascularis rizikófaktor 
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A közelmúltban S. L. Hazen kutatócsoportja, mely az arginin, arginin methylatio és az 

arginin  katabolikus  termékeinek  kapcsolatát  vizsgálta  a  cardiovascularis  rizikóval, 

bizonyítékot  szolgáltatott  arra,  hogy  a  globális  arginin  biológiai  hozzáférhetőségi  szint  (L‐

arginin/ADMA arány) és a methylatio  integrált mennyiségének meghatározása hasznosabb 

az ADMA egyedüli meghatározásánál a hosszú távú kardiológiai események előrevetítésében 

stabil  állapotú,  kardiológiai  kivizsgálásnak  alávetett  betegek  esetében  [28,  29].  Az  ADMA 

tehát  a  vascularis  dysfunctio markere,  és  független  rizikófaktora  a major  cardiovascularis 

eseményeknek, beleértve a cardiovascularis halálozást. Az ADMA  irodalmi adatok szerint az 

atherosclerosishoz  és  következményeihez  vezető  folyamatok  kulcsszereplője,  emelkedett 

szintje mind a klasszikus rizikófaktorok megléte esetén, mind a cardiovascularis biomarkerek 

emelkedése esetén kimutatható [4].  

Az  utóbbi  években  egyre  több  vizsgálat  irányult  az  ADMA  coronaria  betegségek 

pathogenezisében betöltött szerepére. Stabil anginában, recurrens vasospastikus anginában 

szenvedő,  valamint  acut  myocardialis  infarctuson  átesett  betegeket  bevonó  prospektív 

klinikai  tanulmányok  egyértelműen  rávilágítottak  arra,  hogy  a  rizikó  faktorok  számának 

növekedésével párhuzamosan nő az ADMA  serum  koncentrációja,  sőt, emelkedett plasma 

szintje  egyenes  arányban  áll  a  CHD  kialakulásának  kockázatával. Mindezeken  túl  irodalmi 

adatok  szólnak  amellett,  hogy  az  emelkedett ADMA  koncentráció  független  előrejelzője  a 

cardiovascularis eseményeknek percutan coronaria intervention átesett betegekben [24]. 

A  szívbetegségek  therápiájában az utóbbi 20 évben az  invazív megoldások  jelentős 

teret  nyertek,  a  nyitott  szívműtétek  és  szívkatéteres  beavatkozások  száma  lényegesen 

megnőtt Magyarországon. 
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A  percutan  coronaria  interventio  (PCI)  során  végzett  stent  implantatio  az  acut  ST‐

szegmens elevációval  járó myocardialis  infarctus  (STEMI) standard therápiája  [30], emellett 

stabil  coronaria  betegségben  is  bizonyított  a  hatékonysága.  Első  vizsgálati  sorozatunkban 

felmértük  a  stent  beültetés  hatásait  az  ADMA  plasma  szintjére  olyan  coronaria  betegek 

esetében, akiknek anamnesisében nem szerepelt myocardialis infarctus.  Kimutattuk, hogy a 

stent beültetés hatására azonnali, hosszan tartó ADMA szint csökkenés és ezzel párhuzamos 

L‐arginin szint és L‐arginin/ADMA arányának emelkedése jön létre [31]. 

Bár a beavatkozás biztosítja az érintett érszakasz nyitott voltát, fokozza a vérellátást a 

sérült myocardialis területen és javítja a hosszú távú kimenetelt [32, 33, 34], ugyanakkor az 

endothelium strukturális és funkcionális integritását veszélyezteti a mechanikai sérülés és az 

endothel sejtek érfalról való leválása, a megváltozott haemodinamikai erők, a gyulladás és az 

oxidatív stressz [35, 36] 

A PCI és a már meglévő cardiovascularis rizikófaktorok egymást erősítő hatása révén 

az endothel  funkció romlik, csökken a NO termelés mértéke és biológiai hozzáférhetősége, 

ugyanakkor  fokozódik  a  proinflammatorikus,  procoagulans  és  proliferatív  anyagok 

expressioja [37, 38]. 

Feltételezések  szerint  az  endothel  aktivációért  a  sérült  artériák  reendothelisatiója 

felelős.  Ez  a hatás  létrejöhet helyi  endothel  sejt proliferatióval,  illetve  a  keringő  endothel 

progenitor  sejtek  megtapadásával.    A  szelektív  dysfunctio  és  a  regenerálódott  endothel 

sejtek  állandó  aktivációja  neointima  képződéshez,  vascularis  remodellinghez  és  végül  in‐

stent restenosishoz vezethet [39, 40]. 
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A coronaria intervenciót követő még mindig magas restenosis ráta arra ösztönzi mind 

a  kutatókat, mind  a  klinikusokat,  hogy  a  beavatkozás  szisztémás  és  koszorúér  endothelre 

való hatását intenzíven kutassák és ennek hatásait a változatlanul gold standardnak tekintett 

CABG beavatkozásokkal vessék össze.  

Meglehetősen szegényes az  irodalom, mely a coronaria bypass műtét által generált 

fiziológiai és pathofiziológiai válaszreakciókkal foglalkozik, arról pedig végképp megoszlanak 

a  vélemények,  hogy  mi  az  NO  pontos  szerepe  a  műtét  indukálta  inflammatio 

szabályozásában.  Ismert,  hogy  az  extracorporalis  keringés  szisztémás  gyulladást  generál, 

mely  szerepet  játszik  a  postoperatív  morbiditásban  és  mortalitásban  [41].  A  gyulladás 

kialakulásában  kulcsszerepet  játszik  a  complement  aktiváció,  vasoconstrictio,  fokozott 

vascularis  permeabilitás,  neutrophil  leukocytosis  [42,  43].  Egy  idén megjelent  közlemény 

direkt kapcsolatot igazolt coronaria bypass műtéten átesett betegeknél az ADMA emelkedett 

serum koncentrációja, a szuperoxid gyök termelés és a NO biológiai hozzáférhetősége között 

[45]. A kétféle műtéti technikában (on‐pump és off‐pump), valamint a szisztémás és  lokális 

gyulladásos válaszreakcióban  jelentős különbségek  találhatóak a citokin produkcióban és a 

neutrophil aktivációban, az endothel dysfunctiós markerek tekintetében azonban még kevés 

adattal rendelkezünk. 

 

 

2. CÉLKITŰZÉSEK 
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Irodalmi adatok  igazolják, hogy koszorúér‐betegségben szenvedőknél nő a nitrogén‐

monoxid  szintáz  inhibitor  asymmetricus dimethyl‐arginin  (ADMA)  serum  koncentrációja. A 

percutan  coronaria  interventio  és  stent  implantatio,  valamint  szívműtéteknek  az  ADMA 

plasma szintjére kifejtett hatását azonban még nem vizsgálták. Célkitűzéseink a következők 

voltak: 

‐ Az  asymmetricus  dimethyl‐arginin  serum  szintjének  vizsgálata  elektív 

coronarographián,  vagy  PCI‐n  és  stent  implantation  átesett  betegekben  és  a  talált 

változások  összevetése  egyéb,  az  ADMA  szintézisével  összefüggő  biológiai 

folyamatokat  tükröző  vegyületek  serum  koncentrációjának  periprocedurális 

alakulásával: L‐argininnel, symmetrikus dimethyl‐argininnel (SDMA) és L‐ornitinnel. 

‐ További célunk volt, hogy korábbi vizsgálatainkat kiegészítsük az L‐arginin, az ADMA 

és  a  symmetricus  dimethyl‐arginin  (SDMA)  reakciómintázatának  mérésével  acut 

STEMI  betegekben  stent  beültetést  követően.  Továbbá mérni  kívántuk  az  újonnan 

bevezetett  arginin‐methylatios  indexben  (Arg‐MI)  stent  implantatio  hatására 

bekövetkező változásokat a fenti betegcsoportban. 

‐ Célul  tűztük  ki annak  vizsgálatát, hogy extracorporalis  keringésben  (on pump)  vagy 

anélkül,  dobogó  szíven  végzett  (off  pump)  coronaria  bypass  műtéten  átesett 

betegeinknél  hogyan  változik  az  ADMA  és  metabolitjainak  serum  koncentrációja, 

feltételezve, hogy az ADMA szintjének változása a műtéti megterhelésre utalhat.  
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3. ELEKTÍV PERCUTAN CORONARIA  INTERVENTIOT ÉS STENT  IMPLANTATIOT 

IGÉNYLŐ  VALAMINT  DIAGNOSZTIKUS  CORONAROGRAPHIÁN  ÁTESETT 

BETEGEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA 
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3.1. Betegek és módszerek      

30 beteg került felvételre a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának 

Szívgyógyászati Klinikájára nem akut CHD miatt  , elektív coronarographia és szükség szerint 

PCI  céljából  (stentelt  csoport).    20  páciens,  akiknél  CHD  vagy  PCI  nélkül  végeztek  elektív 

coronarographiát,  szolgáltak  kontrollként  (kontroll  csoport).  A  coronarográphiára  azért 

került  sor, mert a non‐invazív  vizsgálati adatok  felvetették,  vagy bizonyították a  coronaria 

betegség jelenlétét.  

A  felvétel  napján  minden  beteg  esetében  az  aktuális  guideline‐nak  megfelelően 

vérmintából  meghatároztuk  az  ISZB  rizikó  paramétereit.  A  PCI‐t  és/vagy  elektív 

coronarographiát megelőző 24 órában a CHD‐ben szenvedő és a kontroll csoportba tartozó 

betegektől  vért  vettünk  ADMA,  SDMA,  L‐arginin  és  L‐ornitin  szint meghatározás  céljából. 

Ezeket  az  anyagokat  1  órával,  5  és  30  nappal  a  PCI  vagy  elektív  coronarographia  után  is 

vizsgáltuk.  A  coronaria  angiographia  alatt  meghatároztuk  a  szóban  forgó  laesio  típusát, 

lokalizációját  és  a  szűkület  fokát.  A  PCI‐t megelőzően minden  beteg  standard,  kombinált 

antithrombotikus kezelésben részesült: 300‐600 mg Clopidogrel, 300 mg Aspirin és 60 IU/kg 

Na‐heparin. Az  invazív  vizsgálatok  kivitelezéséhez  Philips  BH‐500 monoplane  vagy  biplane 

típusú készüléket használtunk. A  leleteket két, egymástól  független,  invazív kardiológiában 

jártas  orvos  véleményezte  a  Philips  QCA  szoftver  segítségével.  A  coronaria 

keresztmetszetének 75%‐os stenosisát  tekintettük szignifikánsnak. A PCI során „bare metal 

stent”  (BMS, Medtronic)  és  gyógyszer  kibocsájtó  stent  (DES,  Cordis)  került  beültetésre  a 

coronaria  laesio  típusától  és  a  betegek  komorbiditásától  függően.  [43,  45].  21  beteget 

kezeltünk 41 BMS‐tel, 7 beteget 13 DES‐tel és 2 beteg esetében összesen 2 BMS és 3 DES 

került alkalmazásra.  
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3.2. Laboratóriumi mérések: 

A  levett mintákat  EDTA‐s  kémcsőben  fél  órán  belül  lecentrifugáltuk  (3000  fordulat,  3 

perc),  a  plasmát  elkülönítettük, majd  ‐70 Celsius‐fokon  tároltuk  a  vizsgálatig. A  plasma  L‐

arginin, SDMA, ADMA és MMA  szintjének meghatározását  folyadék kromatográfia  tandem 

tömeg  spektrometriával  (LC‐MS‐MS) végeztük a magdeburgi klinikával  (Institute of Clinical 

Pharmacology,  University  Hospital,  Otto‐von‐Guericke  University,  Magdeburg) 

kollaborációban. 

Az L‐ornitin meghatározásához a közelmúltban kutatócsoportunk által publikált LC‐MS‐

MS  módszert  alkalmaztuk  [48],  a  vizsgálatokat  német  szerzőtársaink  végezték.  A  rutin 

biokémiai  paramétereket  standard  laboratóriumi módszerek  segítségével  határoztuk meg. 

Az integrált arginin methylatios indexet (Arg‐MI) a következő képlet segítségével határoztuk 

meg: Arg‐MI=(ADMA+SDMA)/MMA [29]. 

 

3.3. Statisztikai analízis: 

Minden  megadott  érték  mellett  feltüntettük  a  minta  nagyságát  (n),  az  átlagot  és  a 

szórást.  A  p<0,05  értékeket  tekintettük  statisztikailag  szignifikánsnak.  2‐mintás  t‐tesztet 

alkalmaztunk  az  egyes  vizsgálati  sorozatokban  részt  vevő  betegcsoportok  rizikó 

paramétereinek összehasonlítására.  Ismételten ANOVA‐t alkalmaztunk  intraalany  faktoridő 

és  interalany  faktorcsoport  segítségével  L‐arginin,  ADMA,  SDMA,  MMA,  L‐ornitin,  L‐
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arginin/ADMA  arány  és  Arg‐MI  meghatározására.  Szükség  esetén  Greenhouse‐Geisser 

korrekciót alkalmaztunk. 

 

3.4. Eredmények: 

A stentelt csoportban szignifikánsan magasabb hsCRP‐t és creatinint, valamint jelentősen 

alacsonyabb EF értékeket detektáltunk, összehasonlítva a másik csoporttal, akiknél az elektív 

coronarographia nem igazolt PCI‐t igénylő CHD‐t (kontroll csoport).  (1.táblázat) 

 

1.táblázat:  Elektív  coronarographián  átesett  koszorúér‐betegségben  nem  szenvedő 

(kontroll) betegeink és stentelt pácienseink rizikó paraméterei. 

Változó  Kontroll csoport (n=20)  Stentelt csoport (n=30)  p‐érték 

Életkor (évek)  59±8  63±9  0.146 

Férfiak aránya, n (%)  10 (53)  20 (67)  0.345 

Diabetes mellitus, n (%)  4 (21)  9 (30)  0.490 

Dohányzás, n (%)  1 (5)  7 (23)  0.062 

BMI (kg/m2)  27.8±4.9  27.5±4.0  0.808 

LDL (mmol/l)  3.18±1.13  2.93±1.17  0.518 

Fibrinogen (g/l)  3.61±0.78  3.45±1.17  0.122 

hsCRP (mg/l)  3.48±3.91  9.34±9.30  0.030 

Homocystein (mikromol/l)  19.51±21.06  15.04±6.49  0.437 

Creatinin (mikromol/l)  71.47±44.94  97.75±28.88  0.019 

Microalbuminuria, n (%)  0  5 (17)  ‐ 
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EF (%)  58.17±7.81  50.24±11.63  0.017 

Systolés vérnyomás (Hgmm)  141±11  136±26  0.538 

Diastolés vérnyomás 

(Hgmm) 
84±7  78±11  0.075 

Terápia, n (%) 

nitrát 

statin 

ACEI 

ARB 

 

3 (15) 

17 (89) 

16 (84) 

0 

 

11 (37) 

24 (80) 

21 (70) 

6 (20) 

 

0.099 

0.366 

0.246 

‐ 

 

Kezdetben az ADMA, SDMA és L‐ornitin koncentráció szignifikánsan magasabb volt a 

stentelt csoportban, míg az L‐arginin serum szintje és az L‐arginin/ADMA arány alacsonyabb. 

(2. táblázat) 

 

2.táblázat:  Elektív  coronarographián  átesett  koszorúér‐betegségben  nem  szenvedő 

(kontroll) betegeink és stentelt pácienseink endothel dysfunctios paraméterei. 

  Kontroll csoport  

(n = 20)  

  Stentelt csoport  

(n = 30)  

Változó   Kiindulási 
érték  

1.óra   5.nap   30.nap     Kiindulási 
érték  

1.óra   5.nap   30.nap  

ADMA 
(µM/l)  

0.46 ± 
0.03  

0.48 ± 
0.02  

0.48 ± 
0.02  

0.51 ± 
0.03  

  0.59 ± 
0.02  

0.54 ± 
0.02  

0.53 ± 
0.02  

0.54 ± 
0.02  

L‐arginin  70.7 ± 4.1   63.9 ± 4.1   78.8 ± 5.9  64.7 ± 5.1    35.9 ± 4.2  51.7 ± 4.0   60.8 ± 4.6   63.5 ± 4.9 
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(µM/l)  

L‐arginin/  

ADMA 
arány  

157 ± 
10.5  

134 ± 7.1   165 ± 
11.6  

124 ± 9.1    64.3 ± 7.9  100 ± 8.4   116 ± 9.1   120 ± 9.3 

SDMA 
(µM/l)  

0.43 ± 
0.02  

0.43 ± 
0.02  

0.48 ± 
0.03  

0.47 ± 
0.02  

  0.66 ± 
0.04  

0.68 ± 
0.05  

0.59 ± 
0.03  

0.67 ± 
0.03  

L‐ornitin 
(µM/l)  

62.6 ± 4.5   57 ± 3.9   78.6 ± 5.7  101 ± 6.1    157 ± 12  99.2 ± 9.5   117 ± 8.3   105 ± 5.7 

 

 

BMS‐illetve DES‐stenttel ellátott betegeink között nem volt  jelentős különbség ezen 

rizikó paraméterek tekintetében.  

A  2A  ábra  szemlélteti,  hogy  stent‐implantatiot  követően  az  ADMA  serum 

koncentrációja azonnal drámaian  csökken és a beavatkozást  követő 30. napon  is  alacsony 

marad.  A  kontroll  csoportban  viszont  a  megfigyelési  periódus  alatt  ezen  anyag  szintje 

folyamatosan nőtt, bár nem érte el a másik csoportban detektált értékeket.   

A  megfigyelési  periódus  alatt  az  egyes  időpontokban  meghatározott  ADMA‐

koncentrációk között szignifikáns különbséget találtunk (F=12.8, p<0.0001).   

A stentelt csoportban a statisztikai próbák tanúsága szerint szignifikáns volt az ADMA 

serum  szintjének  csökkenése  (F=10.8,  p<0.0001).  Ezzel  szemben  a  kontroll  csoportban 

ugyanezen anyag koncentrációjának emelkedése bizonyult szignifikánsnak (F=4.4, p=0.009). 

A 2B ábra mutatja, hogy a stentelt csoportban kezdetben alacsony volt az L‐arginin 

serum  szintje,  de  az  implantatiot  követően  emelkedésnek  indult  és  a  30  napos  követési 
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periódus  alatt  mindvégig  emelkedett  is  maradt.  A  kontroll  csoportban  ezzel  szemben  a 

kiindulási  normál  érték  után  már  a  coronarographiát  követő  5.  napon  emelkedettebb 

szinteket mértünk.   

Az ismételten elvégzett ANOVA szignifikáns csoport‐idő interakciót jelzett az L‐arginin 

esetében (F=4.7, p=0.013), amely abból a tényből adódik, hogy az L‐arginin emelkedés sokkal 

jelentősebb volt a stentelt csoportban. 

 Ezen  felül,  a  faktor  idővel  elvégzett  post‐hoc  ANOVA  számítások mindkét  csoport 

esetében  szignifikáns  L‐arginin  emelkedést  jeleztek  (stentelt  csoport:  F=6.7,  p=0.001; 

kontroll csoport: F=5.3, p=0.004). 

A  stentelt  csoportban  az  L‐arginin/ADMA  arány  a  kezdeti  alacsony  értékről 

emelkedésnek  indult  (2C  ábra),  míg  a  kontroll  csoportban  ezen  arány  időbeli  változása 

megegyezik  az  L‐arginin  koncentráció  változásának  időbeli  dinamikájával. Az  egyes mérési 

időpontokban  kalkulált  L‐arginin/ADMA  arány  értékek  között  szignifikáns  különbség  van  a 

statisztikai  próbák  tanúsága  szerint  (F=7.1,  p<0.0001).  A  post‐hoc  ANOVA  jelentős 

emelkedést jelzett a stentelt csoportban (F=8.3, p<0.0001).  

Jelen vizsgálatunkban az SDMA a kontroll csoportban emelkedő tendenciát mutatott, 

míg  a  beavatkozást  igénylő  betegeknél  csökkent  a  serum  koncentrációja.  Az  időbeli 

változások  jelentősen  különböztek  a  két  csoportban  (csoport‐idő  interakció  SDMA  esetén 

F=5.5,  p=0.013).    A  post‐hoc  ANOVA  számítások  felfedték,  hogy  a  kontroll  csoportban 

megfigyelt SDMA növekedés statisztikailag szignifikáns volt  (F=4.7, p=0.007), míg a stentelt 

csoportban  megfigyelhető  SDMA  csökkenés  csak  statisztikai  trendet  tükrözött,  amely  a 
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stentelt  csoportban  tapasztalható  nagyobb  varianciára  vezethető  vissza  (F=3.5,  p=0.063).  

(2/D ábra) 

Végül,  az  L‐ornitin  plasma  szintjének  meghatározásakor  az  ADMA  mérése  során 

kapott  eredményekhez  hasonló  tendenciát  figyeltünk  meg,  nevezetesen:  a  kontroll 

csoportban  jelentősen emelkedett, míg a  stentelt csoportban  szignifikánsan csökkent ezen 

anyag serum koncentrációja a kiindulási értékhez képest. (2/E ábra) 
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2/A és 2/B ábra: Kontroll és stent implantation átesett betegeinkben az A) ADMA‐,  és B) L‐

arginin koncentráció változása a megfigyelési periódus alatt. 
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2/C és 2/D ábra: Kontroll és stent implantation átesett betegeinkben az C) L‐

arginin/ADMA arány‐, és D) SDMA koncentráció változása a megfigyelési periódus alatt. 
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2/E ábra: Kontroll és stent implantation átesett betegeinkben az L‐ornitin koncentráció 

változása a megfigyelési periódus alatt. 

 

 

Érdekes megfigyelés volt, hogy nem találtunk nagyfokú összefüggést a serum ADMA 

szint és más cardiovascularis rizikó faktorok között, mint LDL‐koleszterin, fibrinogen, hsCRP, 

homocystein,  vérnyomás  és  BMI.  Ugyanígy,  nem  találtunk  pozitív  korrelációt  a  coronaria 

elváltozás  súlyosságával.  Ennek  oka  lehet  a  viszonylag  alacsony  vizsgált  betegszám.  Ezzel 

szemben az L‐arginin kezdeti serum koncentrációja a stentelt csoportban szignifikáns negatív 

korrelációt mutatott az  L‐ornitin  kezdeti plasma  szintjével  (r=‐0.562; p<0.0001). A  kontroll 

csoportban  ugyanezt  a  tendenciát  nem  tudtuk  kimutatni  (r=0.005;  p=0.96).  (adatok 

nincsenek ábrázolva) 

E 
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Az ADMA direkt kapcsolatot mutatott az L‐ornitinnel  (r=0.71, p=0.0001), mivel az L‐

arginin metabolizmus a   két  lehetséges út közül az L‐ornitin‐urea út  felé terelődik, mert az 

ADMA  az  eNOS  gátlásán  keresztül  a NO+citrullin  képződést blokkolja  (1.  ábra). A  kontroll 

csoportban ez az összefüggés jóval gyengébb volt (r=0.37; p=0.001). (3.ábra) 

 

 

 

3.ábra: Az asymmetricus dimethyl‐arginin és L‐ornitin koncentráció közötti összefüggés a 

vizsgált betegcsoportban. 

 

 

3.5. Konklúzió: 

Első  vizsgálati  sorozatunkban  tehát  azt  találtuk,  hogy  chronicus  koszorúér‐

betegekben a stent‐implantatio az ADMA és L‐ornitin serum szintjének azonnali, jelentős és 
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tartós  csökkenését  eredményezi.  Ezzel  szemben  az  L‐arginin  plazma  szintje  szignifikánsan 

emelkedett  a  beavatkozást  követően,  mely  az  L‐arginin/ADMA  arány  következményes 

markáns emelkedésével járt. 

A  kontroll  csoportban  a  coronarographiát  követően  jelentősen  emelkedett  az  ADMA, 

SDMA és L‐ornitin serum szintje.  

Érdekes  módon,  a  kontroll  csoportban  a  coronarographiát  követően  jelentősen 

emelkedett az ADMA, SDMA és L‐ornitin serum szintje, aminek főként a kontrasztanyag által 

kiváltott  stresszhelyzet  lehet  az  oka.  Ezzel  szemben  stent  implantatio  hatására  a  kórosan 

magas értékekről még csökkent is az ADMA és L‐ornitin koncentrációja a vérben.  

 

 

 

 

 

 

4.  ST‐ELEVATIOS ACUT MYOCARDIALIS INFARCTUS MIATT VÉGZETT STENT 

IMPLANTATION ÁTESETT BETEGEK VIZSGÁLATA 

 

4.1. Betegek és módszerek      
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16 beteget vizsgáltunk, akiket ST‐segmens elevatióval járó acut myocardialis infarctus 

miatt  vettek  fel  a  Pécsi  Tudományegyetem  Általános  Orvostudományi  Karának 

Szívgyógyászati  Klinikájára  (24  elektív  PCI‐n  és  stent‐implantation  átesett  beteg  szolgált 

kontroll  csoportként – elektív  stentelt  csoport). A  felvétel  az AMI  kezdetétől  számított 24 

órán  belül  történt  meg.  A  STEMI‐t  30  percnél  tovább  tartó  tipikus  ischaemiás  mellkasi 

fájdalommal,  bizonyíthatóan  újkeletű,  perzisztáló  ST‐elevatióval  2  vagy  több  összetartozó 

elvezetésben  és  a  cardio‐enzimek  (CK‐MB,  troponin  I) minimum  a  normálist  kétszeresen 

meghaladó  szintemelkedésével definiáltuk. A  coronarographiát  közvetlenül  a  felvétel után 

elvégeztük. Az aktuálisan elfogadott ajánlások szerint határoztuk meg az  infarcerált  terület 

artériás perfúziós státuszát. Az invazív vizsgálatok kivitelezéséhez Philips BH‐500 monoplane 

vagy  biplane  típusú  készüléket  használtunk.  A  leleteket  két,  egymástól  független,  invazív 

kardiológiában  jártas  orvos  véleményezte.  A  coronaria  75%‐os  stenosisát  tekintettük 

szignifikánsnak.  A  recanalisatiot  „bare  metal  stent”  beültetésével  oldottuk  meg  minden 

STEMI‐ben  szenvedő  beteg  esetében.  A  beavatkozás  során  a  következő  gyógyszerelést 

alkalmaztuk. A PCI‐t megelőzően 300‐600 mg Clopidogrel‐t, 300 mg Aspirin‐t és 60 IU/kg Na‐

heparint adtunk. Az intervenciót követő 2. illetve 4‐5. napon pácienseink 75 mg Clopidogrelt 

és 100 mg Aspirint kaptak.  

Azokat  a  betegeket,  akiknek  anamnesisében  korábbi  coronaria  bypass műtét,  acut 

myocardialis  infarctus  és  percutan  coronaria  interventio  szerepelt,  nem  vettük  be  a 

tanulmányba.  

A  vérvizsgálat  alapján  ischaemiás  szívbetegségre  vonatkozó  standard  rizikóbecslést 

végeztünk  minden  beteg  esetében  a  coronarographiát  megelőzően.  24  coronaria‐

betegségben szenvedő személy, szolgált kontroll csoportként; azon páciensek, akiknél PCI‐t 
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végeztek, de nem szerepelt anamnézisükben AMI. A PCI‐t megelőző 1 órában  illetve az azt 

követő 5. és 30. napon perifériás vérmintát vettünk L‐arginin, ADMA, SDMA, N‐monomethyl‐

arginin (MMA) és L‐ornitin szint mérésének céljából.  

 

  4.2. Laboratóriumi módszerek 

Megegyeznek a 3. fejezetben leírtakkal. 

 

  4.3. Statisztikai analízis 

Megegyeznek a 3. fejezetben leírtakkal. 

 

 

  4.4. Eredmények 

Acut  myocardialis  infarctust  elszenvedett  pácienseink  jelentősen  magasabb 

fibrinogen,  hsCRP,  fehérvérsejtszám,  neutrophil  granulocyta  és  diastolés  vérnyomás 

értékekkel  rendelkeztek  és  jóval  több  nitrátot  és  statint  kaptak, mint  az  elektív  stentelt 

csoportban    lévő  személyek;  és  a  vártnak  megfelelően  troponin  I,  LDH,  CK,  CK‐MB 

paramétereik  is messze meghaladták  laboratóriumunk normál értékeinek  felső határát.  (3. 

táblázat)  
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Az angiographia szerint a 16 STEMI‐s beteg közül 11‐nek totalis elzáródása, míg 5‐nek 

szignifikáns koszorúér‐szűkülete volt. Az elektív stentelt csoportban a 24‐ből csak 3 betegnél 

igazoltunk teljes coronaria‐obstructiot.   (4. táblázat) 

Infarctuson  átesett  betegeinknél  kezdetben  az  ADMA  és  MMA  koncentráció 

szignifikánsan  alacsonyabb,  az  L‐arginin  szignifikánsan  magasabb  volt,  míg  a  SDMA 

szintekben nem detektáltunk jelentős különbséget a két csoport között.   (5. táblázat) 

 

 

 

 

3.táblázat: PCI‐n átesett, STEMI‐t elszenvedő és kontroll betegeink klinikai jellemzői. 

Változó 
Elektív stentelt csoport 

(n=24) 

STEMI csoport  

(n=16) 
p‐érték 

Életkor (évek)  63±9  61±13  0.671 

Férfiak aránya, n (%)  20 (67)  9 (56)  0.486 

Diabetes mellitus, n (%)  9 (30)  1 (6)  0.063 

Dohányzás, n (%)  7 (23)  5 (31)  0.56 

BMI (kg/m²)  27.5±4.0  28.8±2.9  0.314 

LDL (mmol/l)  2.93±1.17  2.91±0.86  0.947 

Fibrinogen (g/l)  3.45±1.17  4.29±1.51  0.027 

hsCRP (mg/l)  9.34±9.3  34.55±44.9  0.007 

Fehérvérsejt szám (G/l)  7.28±2.26  11.3±2.98  <0.0001 

Neutrophil granulocyta 

szám (%)  65.35±9.95  75.76±8.16  0.002 

Homocystein (µmol/l)  15.04±6.49  20.3±16.04  0.18 
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Creatinin (µmol/l)  97.75±28.88  86.27±24.97  0.201 

Microalbuminuria, n (%)  4 (17)  3 (19)  0.865 

EF (%)  50.24±11.63  47.07±9.68  0.37 

Systolés vérnyomás (mmHg)  136±26  132±29  0.765 

Diastolés vérnyomás 

(mmHg)  78±11  88±16  0.021 

Terápia, n (%)       

     nitrát  11 (37)  11 (69)  0.038 

     statin  24 (80)  16 (100)  0.055 

     ACEI  21 (70)  10 (63)  0.605 

     ARB  6 (20)  2 (13)  0.523 

Troponin I     < 0.4 ng/ml  10.2±17.54   

LDH  < 450 U/l  1106.7±838.1   

CK  < 200 U/l  1327±1228.18   

CK‐MB  < 25 U/l  147.04±161.5    

4.táblázat: STEMI‐n átesett és kontroll betegeink coronarographiás eredményei. 

Elektív stentelt csoport   STEMI csoport 

Betegek 
(n=24) 

Laesio 
típusa 

Stenosis 
foka (%) 

Lokalizáció  Stentek 
száma 

Betegek 
(n=16) 

Laesio 
típusa 

Stenosis 
foka (%) 

Lokalizáció Stentek 
száma 

1  A  58  RCA  1  1  C  100  LAD  3 
2  B  81  LAD  4  2  C  100  LAD  3 
3  C  57  LAD‐DIAG  1  3  C  100  LAD  3 
4  C  100  LAD‐DIAG  4  4  C  100  RCA  3 
5  C,B  62  LAD  3  5  B  75  CX  2 
6  B  86  CX  1  6  C  98  LAD  2 
7  C  70  LAD  3  7  B  75  LAD  1 
8  A  55  CX  1  8  B  85  CX  1 
9  B,A  81  LAD  2  9  C  100  RCA  1 
10  B,C  100  RCA  2  10  B  98  RCA  3 
11  C  90  RCA  3  11  C  100  LAD  2 
12  C  95  CX  1  12  C  100  RCA  1 
13  C  95  RCA  2  13  C  100  RCA  1 
14  C  71  LAD  2  14  C  100  RCA  3 
15  B  55  LAD‐DIAG  2  15  C  100  RCA  4 
16  C  100  LAD  4  16  C  100  RCA  3 
17  C  95  CX  1           
18  B  95  CX  1           
19  B  95  CX  2           
20  C  52  LAD  1           
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21  C  73  CX  1           
22  C  75  CX  4           
23  B  82  CX  2           
24  B  62  LAD  1                

 

LAD: arteria coronaria sinistra, LAD‐DIAG: LAD‐diagonalis, RCA: arteria coronaria dextra, CX: ramus 
circumflexus. 

A: szűkület hossza <10 mm; koncentrikus; sima érfal; az adott érszakaszon a szöglettörés <45˚; nincs 
calcificatio;  nincs  totalis  occlusio;  nem  ostium  stenosis;  nincs  főtörzs‐érintettség;  nincs  thrombus  =>  kis 
kockázat, nagy a revascularisatio sikerének esélye (>85%). 

B:  10‐20  mm‐es  szűkület;  excentrikus;  érfalegyenetlenség;  a  proximális  szegmentum  mérsékelten 
kanyargós;  szöglettörés: 45‐90˚; enyhe‐súlyos calcificatio; ostium; bifurcatio; kettős  lumen;  thrombus;  totalis 
occlusio<3 hónapon belüli => mérsékelt kockázat, közepes a revascularisatio sikerének esélye (60‐85%). 

C: diffúz  szűkület  (>2 cm hosszú); a proximalis  szegment excesszív  tortuozitása; extrém  szöglettörés 
(>90˚); nem lehet megóvni a domináns mellékágat; degenerált véna graftok morzsolódó laesiókkal; 3 hónapnál 
régebbi totalis occlusio => nagy kockázat, kicsi a revascularisatio sikerének esélye (<60%). 

5.táblázat: Kontroll és STEMI‐t elszenvedő betegeinknél az ADMA‐, L‐arginin‐, SDMA‐,MMA‐, 

L‐ornitin  koncentráció,  valamint  L‐arginin/ADMA  arány  és Arg‐MI  változása  a megfigyelési 

periódus alatt. 

  Kiindulási érték < 1 h  5.nap  30.nap 

Elektív stentelt csoport (n=24)         

ADMA (µM/l)  0.592±0.020xx  0.538±0.020 0.526±0.020  0.536±0.020

L‐arginin (µM/l)  29±4.0xxx  48.6±4.7xxx  57.5±5.4xx  63.5±4.9xx 

L‐arginin/ADMA arány  51.8±7.6xxx  94.7±9.8xxx  112.1±11.2x  120.5±9.3x 

SDMA (µM/l)  0.716±0.050  0.74±0.06  0.639±0.030x  0.672±0.030

MMA (µM/l)  0.105±0.004x  0.100±0.006 0.100±0.004  0.101±0.004

Arg‐MI  12.7±0.6x  13.2±0.8xxx  11.9±0.5xx  12.3±0.5x 

L‐ornitin (µM/l)  157.4±12.2xxx  99.2±9.5xxx  116.7±8.3xxx  105.2±5.9xx 

 
STEMI csoport (n=16) 

       

ADMA (µM/l)  0.505±0.020  0.513±0.020 0.559±0.020  0.569±0.020

L‐arginin (µM/l)  59±6.1  74.4±5.1  80.4±5.5  91±9.2 

L‐arginin/ADMA arány  117.3±11.8  148.3±12  146.6±11.3  161.6±16.2 
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SDMA (µM/l)  0.709±0.060  0.669±0.040 0.789±0.060  0.76±0.10 

MMA (µM/l)  0.091±0.004  0.109±0.006 0.106±0.004  0.095±0.004

Arg‐MI  13.8±1.0  11.1±0.6  13.1±0.9  14±1.1 

L‐ornitin (µM/l)  67.2±4.5  47.8±3.2  67.3±6.3  76.3±5 

 

 

 

 

A  STEMI  csoportban  stent  implantatiót  követően  az  ADMA  szintje  a  vérben  korán 

elkezdett  emelkedni  és maradt  ezen  a magas  értéken, míg  az  elektív  stentelt  csoportban 

ennek az ellenkezője volt megfigyelhető: korán elkezdett csökkenni a serum koncentrációja, 

majd  az  5.  naptól  kezdve  fokozatosan nőtt  szintje  a  vérben,  ez  a növekedési  tendencia  a 

vizsgálat végéig megmaradt. Az ANOVA alapján a betegek serum ADMA szintjének változása 

(intraalany analízis) szignifikánsnak bizonyult a STEMI (F=2.98, p<0.04) és az elektív stentelt 

csoportban  (F=10.75,  p<0.0001).  Ezen  anyag  koncentrációja  az  egyes mérések  alkalmával 

szignifikánsan különbözött a két betegpopulációban (F=10.35, p<0.0001). (4/A ábra) 

Az  L‐arginin  serum  koncentrációja  a  beavatkozást  követően  mindkét  csoportban 

emelkedésnek  indult  (F=4.55,  p<0.01  a  STEMI  és  F=6.71,  p<0.001  az  elektív  stentelt 

csoportban). (4/B ábra) 

Az  SDMA  serum  szintje  a  STEMI  csoportban  emelkedett,  míg  az  elektív  stentelt 

csoportban  csökkent,  és  e  változások  a  PCI‐t  követő  5.  és  30.  napon  voltak  a 

legkifejezettebbek.  Ezen  változás  mintázata  azonban  szignifikánsan  különbözött  a  két 

x     p < 0.05 
xx   p < 0.01 
xxx  p < 0.001 
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csoportban  (SDMA‐ra  nézve  F=3.44,  p<0.02).  A  post‐hoc  ANOVA  azt mutatta,  hogy  ez  az 

SDMA csökkenés csak az elektív stentelt csoportban volt statisztikailag szignifikáns (F=3.54, 

p<0.02). (4/C ábra) 

Stent  implantatiót  követően  a  STEMI  csoportban  az MMA  azonnali  emelkedésnek 

indult, majd egyenletes csökkenés következett, így koncentrációja a vizsgálat végére elérte a 

kiindulási  értéket.  Ezzel  szemben  az  elektív  stentelt  csoportban  nem  detektáltunk 

szembeötlő változásokat. Az MMA időbeli változásai (F=4.98, p<0.003), és az intraalany idő‐

hatások (F=5.23, p<0.005) a STEMI csoportban szignifikánsnak bizonyultak. (4/D ábra) 
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4/A és 4/B ábra: Elektív stent‐implantation és STEMI‐n átesett betegeinkben az A) ADMA‐,  

B) L‐arginin koncentráció változása a megfigyelési periódus alatt. 

 

 

B 

C 

D 
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4/C és 4/D ábra: Elektív stent‐implantation és STEMI‐n átesett betegeinkben az C) SDMA‐, és 

D) MMA‐koncentráció változása a megfigyelési periódus alatt. 

STEMI csoportban stent implantatiót követően az Arg‐MI értéke jelentősen csökkent, 

de  az  5.  napra  elérte  a  kiindulási  szintet, majd  lassabb  ütemben  elkezdett  emelkedni;  az 

eredmények  szignifikánsnak  bizonyultak  (F=2.96,  p<0.048).  Az  elektív  stentelt  csoportban 

nem találtuk az Arg‐MI változásokat jelentősnek (F=1.49, p<0.22). Ennek következtében a két 

csoport közötti különbségek szignifikánsnak adódtak (F=4.41, p<0.05). (5/A ábra) 

Kezdetben  az  L‐arginin/ADMA  arány  a  STEMI  csoportban  magasabb  volt.  Stent 

implantatio  hatására  ezen  arány mindkét  betegcsoportban már  egy  órán  belül  jelentősen 

nőtt,  és  később  is  emelkedett  maradt.  Ez  az  emelkedési  ütem  az  infarctuson  átesett 

betegeknél (F=3.65, p<0.023) és a kontroll csoportban (F=8.25, p<0.0001)  is szignifikánsnak 

adódott. (5/B ábra) 
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Az  L‐ornitin  kiindulási  értéke  jóval  alacsonyabb  volt  a  STEMI  csoportban  az  elektív 

stentelt  csoporthoz  képest,  majd  egy  mérsékelt  korai  csökkenés  után  egyenletesen 

emelkedett a vizsgálati periódus végéig  (F=14.97, p<0.0001). Az elektív stentelt csoportban 

közvetlenül a stent beültetés után egy erőteljes csökkenést detektáltunk ezen anyag serum 

koncentrációjában, majd az 5. nap után progresszíven csökkent egészen a megfigyelési  idő 

végéig  (F=9.1,  p<0.0001).  A  két  csoport  azonos  időpontban  mért  értékei  szignifikánsan 

különböztek egymástól (F=5.1, p<0.003). (5/C ábra) 

 

 

 

 

 

A 



39 

 

 

5/A és 5/B ábra: Elektív stent‐implantation és ST‐elevatios acut myocardialis infarctuson 

átesett betegeinkben az A) Arg‐MI,  B) L‐arginin/ADMA arány változása a megfigyelési 

periódus alatt. 

 

 

B 

C 
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5/C ábra: Elektív stent‐implantation és ST‐elevatios acut myocardialis infarctuson átesett 

betegeinkben az L‐ornitin koncentráció változása a megfigyelési periódus alatt. 

 

 

Érdekes  módon,  ST‐elevatios  acut  myocardialis  infarctuson  illetve  elektív  stent‐

implantation  átesett  betegeinkben  is  jelentős  pozitív  korrelációt  találtunk  az  ADMA  és  L‐

ornitin között, előbbi betegcsoportban ezen összefüggés még erősebbnek bizonyult (r=0.70, 

p<0.0001). (6. ábra) 

 

 

 

 

 

A 

B 



41 

 

 

6.ábra: Az ADMA és L‐ornitin koncentráció közötti összefüggés A) STEMI‐n, illetve B) elektív 

stent‐implantation átesett betegeinknél. 

 

 

4.5 Konklúzió: 

ST‐elevatioval járó acut myocardialis infarctuson átesett betegeinknél igazoltuk, hogy 

stent implantatiot követően nő az L‐arginin, ADMA, SDMA, MMA és L‐ornitin serum szintje, 

míg  az  Arg‐MI  a  beavatkozás  után  közvetlenül  csökken, majd  egyenletesen  emelkedik  a 

követési periódus  végéig. A  kontroll  csoportként  szereplő elektív PCI‐n  átesett betegeknél 

ezzel  szemben  a  beavatkozás  egy  azonnali  és  hosszantartó  csökkenést  eredményezett  az 

ADMA, SDMA és  L‐ornitin, míg emelkedést az  L‐arginin és  L‐arginin/ADMA értékekben. Az 

Arg‐MI a kiindulási szinten maradt.  
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5.  CORONARIA  BYPASS  MŰTÉTEN  ÁTESETT  BETEGEK  ÖSSZEHASONLíTÓ 

VIZSGÁLATA OFF PUMP ÉS ON PUMP TECHNIKA HASZNÁLATÁT KÖVETŐEN 

 

5.1. Betegek és módszerek    

20  olyan  beteget  vizsgáltunk,  akik  a  coronarographia  során  igazolt  súlyos  háromér‐

betegség, főtörzs‐szűkület miatt elektív on‐pump coronaria bypass műtétre kerültek a Pécsi 

Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Szívgyógyászati Klinikáján  (on‐pump 

csoport).  A  Zala Megyei  Kórház  Szívsebészeti  Osztályán  off‐pump módszerrel műtött  21 

coronaria  beteg  szolgált  kontrollként  (off‐pump  csoport).  Azokat  a  betegeket,  akiknél  a 
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preoperatív  időszakban  rossz bal kamra  funkció,  ritmuszavar  igazolódott, nem vettük be a 

tanulmányba. 

On pump  („motoros”) műtétek  során a  szív  kanülálását  követően a  cardiotechnikus 

elindítja a cardiopulmonalis bypasst  (CBP). Az aorta  lefogását követően az aneszteziológus 

cardioplegiás oldat alkalmazásával állítja meg a  szívet. Az aorta  lefogási  idő és a motoridő 

fontos  jelzői  e  műtéttípusnak,  sőt  sok  esetben  összefüggésbe  hozták  ezen 

időintervallumokat  a  postoperatív  időszakban  kialakuló  kognitív  deficittel  [44].  Ezen 

komplikáció  kialakulásának  kockázata  csökkenthető  az  off‐pump  műtéti  technika 

alkalmazásával.  A  nagy  jártasságot  igénylő  sebészi  beavatkozás  lényege,  hogy  az 

anastomosisok elkészítése szív‐tüdő motor használata nélkül, dobogó szíven történik. 

A  műtétek  során  az  anaesthesia  indukcióra  a  következő  szereket  alkalmaztuk: 

thiopental  5 mg/kg,  pancuronium  0.1‐0.15 mg/kg,  fentanyl  1.5‐5.0  µg/kg, míg  fenntartó 

kezelésre 1  térfogat%‐os  isoflurane‐t és 50  térfogat%‐os oxigént. A distalis  anastomosisok 

elkészítésekor  az  oxigén  koncentrációját  80  térfogat%‐ra  növeltük.  Anticoagulálásra  300 

IU/kg  heparint  alkalmaztunk,  az  alvadási  idő  célértéke  400  másodperc  volt.  A 

heamodinamikai  egyensúly  fenntartására  szükség  esetén  intravénás  folyadékpótlást, 

esetenként  inotrop  szereket  használtunk.  A  szisztémás  vérnyomás  monitorozására  a  bal 

arteria  radialist  biztosítottuk.  A  műtét  kezdetén,  illetve  végén  transoesophagealis 

echocardiographiát (TEE) végeztünk az esetleges falmozgási zavarok megállapítására. Az off‐

pump csoportban a dobogó szíven elvégzett revascularisatióhoz ChaseTM stabilizátort (Chase 

Medical Inc., Dallas, USA) használtunk. Az on‐pump műtéteknél a standard cardiopulmonaris 

bypass  technikát alkalmaztuk. A  szív‐tüdő motor  tartozéka egy  roller pumpa  (Sarns, USA), 

valamint  egy  üreges  polypropilen  oxigenátor  beépített  cardiotomiás  rezervoárral  (Cobe 
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Optima  XP,  Cobe  Cardiovascular  Inc.,  USA).  Median  sternotomia  elvégzését  követően  a 

műtétek  alkalmával  bal  oldali  arteria  thoracica  interna  és/vagy  vena  saphena  szakaszok 

szolgáltak  bypassként.  A  pericardiotómiát  követően  a  jobb  pitvaron  ejtett  kis  nyíláson 

keresztül vezettünk sinus coronarius katétert (15 Fr, Medtronic DLP, Grand Rapids, MI, USA) 

e  szívüregbe.  TEE‐vezérlés  mellett  a  katéter  csúcsát  a  sinus  coronarius  nyílásához 

irányítottuk.  A  vérmintákat  az  ADMA,  SDMA  és  L‐arginin  meghatározásához  a  sinus 

coronariusból,  valamint  a  perifériás  vénából  gyűjtöttük  a  műtét  alatt  három  különböző 

időpillanatban:  közvetlenül  a  katéter  behelyezését  követően  (S1  és  P1),  az  első  distalis 

anastomosis  elkészítése  után  (S2  és  P2)  és  végül  az  utolsó  anastomosis  distalis  végének 

felvarrását  követően  (S3  és  P3).  Ezen  felül,  az  előbb  említett  biokémiai  paraméterek 

koncentrációjának mérését perifériás vénából elvégeztük az operációt megelőző 24 órában, 

valamint a műtét utáni 1. és 5. napon.  

 

5.2. Laboratóriumi módszerek 

Megegyeznek a 3. fejezetben leírtakkal. 

 

  5.3. Statisztikai analízis 

Megegyeznek a 3. fejezetben leírtakkal. 

   

5.4. Eredmények 
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A  6.  táblázat mutatja  off‐illetve  on‐pump műtéten  átesett  betegeink  főbb  klinikai 

jellemzőit. Jól  látható, hogy az előbbi betegcsoportban a preoperatív  időszakban jelentősen 

emelkedettebb  creatinin  szinteket,  és  jóval  alacsonyabb  systolés  vérnyomás  értékeket 

mértünk,  összehasonlítva  on‐pump  betegeinkkel.  A  testtömegindex,  hsCRP  és  serum 

fibrinogen mindkét  csoportban magasabb  volt, míg  a  glikált  haemoglobin  (HgbA1C)  nem 

szignifikánsan, de emelkedettebb volt az off‐pump betegcsoportban.  
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6.táblázat: Off‐pump és on‐pump műtéten átesett betegeink klinikai jellemzői. 

Változó  Off‐pump csoport (n=21)  On‐pump csoport (n=20)  p‐érték 

Életkor  64±2  62±2  0,520959 

Férfiak aránya, n (%)  17 (81)  13 (65)   

Hypertonia, n (%)  19 (90)  20 (100)   

Diabetes mellitus, n (%)  6 (29)  7 (35)   

Dohányzás, n (%)  4 (19)  4 (20)   

BMI (kg/m2)  28,31±0,91  30,01±0,97  0,208379 

LDL (mmol/l)  2,06±0,19  2,34±0,16  0,320169 

Fibrinogen (g/l)  4,18±0,29  4,11±0,24  0,864549 

hsCRP (mg/l)  12,95±3,2  7,96±3,43  0,306906 

Fehérvérsejtszám (G/l)  7,28±0,48  6,26±0,43  0,124254 

Neutrophil granulocyta (%)  59,34±3,01  60,69±1,48  0,695708 

Homocystein (µmol/l)  12,81±0,72  19,27±2,18  0,068038 

Creatinin (µmol/l)  99,19±3,23  78,75±5,16  0,001578 

HgbA1c  6,73±0,3  6,55±0,41  0,742954 

Systolés vérnyomás(mmHg)  122±3,32  142±2,82  0,000037 

Diastolés vérnyomás(mmHg)  76±1,59  80±2,69  0,204452 

EF 1 (%)  60±2,3  56±1,25  0,204233 

EF 2 (%)  51±2,35  53±1,09  0,410656 

Terápia, n (%)       

       nitrát  7 (33)  7 (35)   

       statin  20 (95)  17 (85)   

       ACEI  18 (86)  17 (85)   

       ARB  0 (0)  0 (0)   

       BB  15 (71)  15 (75)   

       thrombocyta‐aggregatio gátló  14 (67)  6 (30)   

 

EF 1: ejectios fractio műtét előtt, EF 2: postoperatív 4‐7. napon meghatározott ejectios fractio, ACEI: ACE‐gátló, ARB: 
angiotensin‐receptor blokkoló, BB: béta‐blokkoló. 
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Az adatok átlag±SEM formában vannak feltüntetve. 

A két csoport műtéti jellemzőit mutatja a 7. és 8. táblázat. Az on‐pump csoportban 55 

vena saphena szakaszt, valamint 15 arteria thoracica  internát használtunk anastomosisként 

30  LAD‐hoz,  20  RCA‐hoz  és  20  Cx‐hez.  Az  off‐pump  csoportban  kevesebb  vénát,  viszont 

ugyanannyi arteriát alkalmaztunk áthidalásként 26 LAD, 16 RCA és 16 Cx érhez. Az on‐pump 

csoporthoz  képest  a  dobogó  szíven  végzett  műtéten  átesett  csoportban  szignifikánsan 

hosszabb  volt  a műtét  ideje  és  az  S1‐S3  idő  (S1=közvetlenül  a  sinus  coronarius  katéter 

behelyezését  követően;  S3=az  utolsó  anastomosis  distalis  részének  felvarrása  után).  Az 

intraoperatív  periódus  alatt mért  testhőmérsékletekben  nem  volt  jelentős  különbség.  Az 

Euroscore értékekben szintén nem találtunk eltérést a két betegcsoport között (4.8±0.51 vs. 

3.58±0.35 az on‐pump illetve off‐pump betegcsoportban). 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. táblázat: On‐pump műtéten átesett betegeink intraoperatív paraméterei. 
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On-pump csoport 
Betegek Opus Bypass száma Műtéti időtartam S1-S3 idő Testhőmérséklet 
  Véna Arteria    

1 CABGx3 3 0 185 96 35,4 
2 CABGx3 2 1 123 43 35,4 
3 CABGx3 2 1 158 51 36,5 
4 CABGx3 2 1 158 69 35,2 
5 CABGx3 2 1 154 59 35,4 
6 CABGx2 2 0 84 37 35,2 
7 CABGx3 3 0 135 62 35,6 
8 CABGx5 4 1 163 83 34,8 
9 CABGx5 5 0 157 80 36 

10 CABGx4 4 0 156 63 35 
11 CABGx4 3 1 121 75 34,9 
12 CABGx5 4 1 172 102 35,5 
13 CABGx4 3 1 137 47 35,7 
14 CABGx3 2 1 137 64 35,3 
15 CABGx3 2 1 135 66 35,4 
16 CABGx4 3 1 124 65 35,5 
17 CABGx2 1 1 90 31 35,5 
18 CABGx3 2 1 140 57 35,7 
19 CABGx4 3 1 150 60 35,2 
20 CABGx4 3 1 127 64 35,2 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. táblázat: Off‐pump műtéten átesett betegeink intraoperatív paraméterei. 
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Off-pump csoport 
Betegek Opus Bypass száma Műtéti időtartam S1-S3 idő Testhőmérséklet 
  Véna Arteria    

1 CABGx4 3 1 345 260 35 
2 CABGx3 2 1 260 180 36 
3 CABGx2 2 0 175 115 36 
4 CABGx1 1 0 115 50 35,5 
5 CABGx3 2 1 205 125 35 
6 CABGx3 2 1 225 140 36 
7 CABGx3 2 1 200 120 35,5 
8 CABGx2 1 1 180 105 35 
9 CABGx5 4 1 330 245 34,5 

10 CABGx3 1 2 325 240 36 
11 CABGx2 1 1 205 130 34,5 
12 CABGx3 2 1 240 160 35,5 
13 CABGx2 1 1 195 115 35 
14 CABGx4 2 2 275 190 34 
15 CABGx2 1 1 155 70 35,5 
16 CABGx3 3 0 215 155 32 
17 CABGx2 1 1 260 180 36 
18 CABGx2 1 1 170 85 36,5 
19 CABGx3 3 0 205 145 35,5 
20 CABGx3 2 1 205 130 34,5 
21 CABGx3 2 1 260 180 35,5 

 

LAD: arteria coronaria sinistra, RCA: arteria coronaria dextra, Cx: ramus circumflexus. 

 

 

 

A 7. és 8. ábra mutatja az ADMA és L‐arginin koncentráció változásait a megfigyelési 

periódus alatt. Látható, hogy az első méréskor nem volt jelentős különbség a perifériás vénás 

ADMA  koncentráció  tekintetében  a  két  betegcsoport  között.  Ezzel  szemben  az  1. 

postoperatív napon szignifikánsan emelkedett serum szintje az on‐pump betegcsoportban az 

off‐pump  műtéten  átesett  betegeket  magában  foglaló  csoport  értékeihez  képest 

(0.693±0.049  vs.  0.484±0.024,  p<0.001).  A  perifériáról  nyert  ADMA‐koncentráció 
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változásának  időbeli  dinamikája  jelentősen  eltért  a  két  csoportban  (F=6.99,  p<0.002).  Az 

interalany analízis hasonló eredményeket mutatott a  sinus coronariusból  származó minták 

esetében is ezen anyag tekintetében a két betegcsoport között (F=6.991, p<0.002). 

A post‐hoc ANOVA szerint on‐pump műtéten átesett betegeinknél műtét alatt nőtt az 

ADMA koncentrációja a sinus coronariusban, míg a másik betegcsoportban ugyanez nem volt 

megfigyelhető  (F=14.751,  p<0.001;  valamint  F=0.416,  p<0.685).  A  periférián  is  hasonló 

változásokat detektáltunk a műtét alatt: on‐pump műtéteknél emelkedett az asymmetricus 

dimethyl‐arginin  serum  szintje  (F=30.738, p<0.001), míg dobogó  szíven  elvégzett operáció 

során  majdnem  változatlan  maradt.  Az  1.  postoperatív  napon  azonban  az  off‐pump 

betegcsoportban drámaian csökkent a koncentrációja a periférián, az 5. napon pedig  ismét 

elérte  a  kezdeti,  kiindulási  értéket.  Ezzel  szemben  az  on‐pump  betegcsoportban  a 

perifériáról nyert vérben az ADMA koncentrációja az 1. napon  jelentősen megemelkedett, 

majd az 5. napon visszaesett a kiindulási szintre. 

Az  off‐pump  betegcsoportban  az  L‐arginin  szin  jelentősen megemelkedett mind  a 

sinus coronariusban, mind a periférián. Az ismételt ANOVA azonban nem fedett fel jelentős 

intraalany  idő‐hatásokat  L‐argininre  nézve  sem  a  sinus  coronariusban  (S1‐S3),  sem  a 

periférián  (P1‐P3). Az on‐pump betegcsoportban a műtét alatt  jelentősen emelkedett az L‐

arginin  szintje  a  periférián,  amit  egy  további  emelkedés  követett,  egészen  a  tanulmány 

végéig.  Az  off‐pump  csoportban  az  1.  postoperatív  napon  csökkent  ezen  anyag  serum 

koncentrációja, majd ezt követően egyenletes emelkedésnek  indult, és az 5. napon elérte a 

kiindulási értéket.  

 



51 
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7.ábra: Az ADMA‐koncentráció változása on‐pump és off‐pump műtéten átesett 

betegcsoportokban A) a perifériás vénás vérben és B) a sinus coronariusban. 

S1‐S2‐S3, valamint P1‐P2‐P3 a műtét különböző időpontjaiban levett sinus coronarius illetve perifériás vérből 

meghatározott ADMA, SDMA, illetve L‐arginin koncentráció (lsd. részletesebben Betegek és módszerek c. fejezetben). 

 

B 

A
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8.ábra: Az L‐arginin‐koncentráció változása on‐pump és off‐pump műtéten átesett 

betegcsoportokban A) a perifériás vénás vérben és B) a sinus coronariusban. 

S1‐S2‐S3, valamint P1‐P2‐P3 a műtét különböző időpontjaiban levett sinus coronarius illetve perifériás vérből 

meghatározott ADMA, SDMA, illetve L‐arginin koncentráció (lsd. részletesebben Betegek és módszerek c. fejezetben). 

Az off‐pump betegcsoportban szignifikánsan magasabb volt az L‐arginin/ADMA arány 

a  másik  csoporthoz  képest  a  vizsgálat  kezdetekor,  valamint  az  1.  postoperatív  napon 

(178.29±11.56 vs. 136.28±13.72 és 129.43±7.08 vs. 106.8±6.9) (9.ábra). A műtét alatt S1 és 

S3  időpontban  mért  értékek  összehasonlításakor  hasonló,  szintén  jelentős  különbséget 

találtunk a két betegcsoport között. A koncentráció‐változások  időbeli dinamikája nagyrészt 

megegyezett  a  két  csoportban.  Az  S1  és  S3  időpont  között  az  arány  mindkét 

betegcsoportban  kismértékben  csökkent,  de  ez  a  csökkenés  nem  bizonyult  statisztikailag 

szignifikánsnak.  A  9B  ábrán  látható,  hogy  mind  az  on‐pump,  mind  az  off‐pump 

betegcsoportban az L‐arginin/ADMA arány egy folyamatos, enyhe csökkenést mutatott az 1. 

postoperatív  napig,  éppen  ezért  az  5.  napon  megfigyelt  emelkedés  igen  jelentősnek 

bizonyult. A  faktor‐idővel  elvégzett post‐hoc ANOVA  szignifikáns  változást  igazolt mindkét 

B 
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betegcsoportban  (off‐pump  betegcsoportban  F=10.09,  p<0.001;  on‐pump  csoportban 

F=8.931, p<0.001). 

 

 

 

 

 

 

 

A 
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9.ábra: Az L‐arginin/ADMA arány az on‐pump és off‐pump műtéten átesett 

betegcsoportokban A) a perifériás vénás vérben és B) a sinus coronariusban. 

 

Az SDMA koncentráció mind a sinus coronariusban, mind a periférián magasabb volt 

az  off‐pump  betegcsoportban  (10.  ábra),  de  hasonló  ütemben  nőtt  mindkét 

betegpopulációban,  és  az  ANOVA  szerint  nem  volt  jelentős  interalany  különbség  a  két 

csoport között (off‐pump betegcsoportban F=0.705, p<0.487; on‐pump csoportban F=0.561, 

p<0.565).  Intraoperatíve a post‐hoc ANOVA szignifikáns intraalany növekedést jelzett a sinus 

coronariusban  és  a  periférián  egyaránt  (sinus  coronariusban  off‐pump  és  on‐pump 

csoportban F=5.842, p<0.007 vs. F=6.934, p<0.008).  

 

 

 

B 
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10.ábra: Az SDMA koncentráció változása az on‐pump és off‐pump műtéten átesett 

betegcsoportokban A) a perifériás vénás vérben és B) a sinus coronariusban. 

S1‐S2‐S3, valamint P1‐P2‐P3 a műtét különböző időpontjaiban levett sinus coronarius illetve perifériás vérből 

meghatározott ADMA, SDMA, illetve L‐arginin koncentráció (lsd. részletesebben Betegek és módszerek c. fejezetben). 

Off‐pump műtét során az ADMA serum szintjében nem láttunk szignifikáns változást, 

a postoperatív 1. napon szignifikáns csökkenés, míg az 5. napon  ismét a kiindulási értéknek 

megfelelő koncentráció volt észlelhető.  

Ezzel szemben, extracorporalis keringés alkalmazásával a kiindulási értékhez képest a 

műtét kezdetekor (közvetlenül aortalefogás után) az ADMA‐szint jelentős csökkenését, majd 

a műtét során folyamatos emelkedését  lehetett észlelni, ami a műtét befejezése előtt nem 

érte  el  a  műtétet  megelőző  kiindulási  értéket,  de  a  postoperatív  1.  napon  szignifikáns 

emelkedést, majd az 5. napon szignifikáns serum szint csökkenést észleltünk. 

Az  L‐arginin  szint  a  kiindulási  értékhez  képest  szignifikáns  csökkenése  észlelhető 

mindkét  betegcsoportban,  de  az  1.  napon  az  off‐pump műtéten  átesett  betegek  plasma 

B 
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koncentrációja  lényeges  további  csökkenést mutat, ami az 5. napra mindkét  csoportban a 

kiindulási értékre emelkedik. 

 

5.5 Konklúzió: 

Jelen vizsgálataink figyelemre méltó eredménye, hogy az on pump betegcsoportban a 

műtét alatt  szignifikánsan emelkedett az ADMA koncentrációja a  sinus coronariusban, míg 

ugyanez  az  off  pump  csoportban  nem  volt megfigyelhető.  Ezen  különbségek  a  perifériás 

vénás vérben még kifejezettebbek voltak. Az első postoperatív napon az ADMA  lényegesen 

nagyobb koncentrációban volt kimutatható az on pump műtéten átesett betegek perifériás 

vérében, mint az off pump betegcsoportban.  

6. MEGBESZÉLÉS    

 

Vizsgálataink  első  alkalommal  szolgáltattak  bizonyítékot  arra,  hogy  chronicus 

koszorúér‐betegekben  a  stent  implantatio  az  új  cardiovascularis  rizikó  faktor,  az  ADMA 

serum  szintjének  drámai  és  gyors  csökkenését  eredményezi,  és  ez  az  érték  a  30  napos 

követési periódus végéig alacsony marad, függetlenül attól, milyen stentet használtunk. Ezen 

túlmenően,  az  L‐ornitin  serum  koncentrációja  is  jelentős  csökkenést mutat  a  beavatkozás 

után. Ezzel szemben, az L‐arginin plasma szintje  jelentősen emelkedett, emelve ezzel az L‐

arginin/ADMA arányt; ezen paramétereink a vizsgálat végéig ilyen magas értéken maradtak. 

E    változások  befolyásolják  az  endothelialis  NOS  aktivitás  fokozódását, mely  pedig  végső 

soron  visszaállítja  a  fiziológiás  NO‐szintézist  [49,  50]  és  beindítja  a  revascularisatios 
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folyamatot  [50]. A  revascularisatio  javítja az általános állapotot  ‐  javul a cardiac output, az 

ejectios fractio és a szívizom kontraktilitása ‐ és így kedvezően befolyásolja a rövid‐ és hosszú 

távú kimenetelt egyaránt [52, 53]. 

Korábbi  tanulmányok  igazolták,  hogy  coronaria  betegekben  stent  beültetést 

követően  L‐arginin  intramuralis  adagolása  mérsékli  az  intimális  túlburjánzást  [49].  Ezen 

betegekben pedig az emelkedett ADMA koncentráció független prediktora PCI után a major 

cardiovascularis eseményeknek [24].  

A stent implantatio haemodinamikai változásokat is indukál, beleértve a megváltozott 

falfeszülést (WSS). A WSS a tangenciális húzóerő, melyet a véráram hoz létre az endothelialis 

felszínen.    Irodalmi adatok  szerint natív emberi artériákban kórosan alacsony endothelialis 

shear stress (ESS) esetén progressiv atherosclerosis fejlődik ki, fiziológiás válasz esetén néma 

marad  az  elváltozás,  emelkedett  ESS  esetén pedig nem  tapasztalhatunk plakk‐fejlődést. A 

stentelt arteria szakaszokon fokozódik az endothelialis shear stressz [54].   

Mérsékelt  falfeszülésnek  kitett  humán  endothel  sejtekben  fokozódik  a  PRMT‐I 

expressio,  az  NF‐KB  jelátviteli  úton  keresztül  pedig  nő  az  ADMA  kiáramlása  a  sejtekből. 

Fokozottabb falfeszülés hatására viszont aktiválódik a DDAH enzim és az ADMA koncentráció 

alapszintre  esik  vissza  [55].  Érdekes,  hogy  ezen  biokémiai  marker  szintézisében  és 

degradációjában  részt  vevő  enzimek  redox‐függő  módon  szabályozottak.  Vagyis  oxidatív 

stressz  hatására  aktiválódik  a  PRMT‐I  és  gátlás  alá  kerül  a  DDAH,  ami  az  ADMA 

felhalmozódásához vezet. Ennek következményeként az eNOS blokkolódik, ami még tovább 

növeli az oxidatív stresszt [55]. Az ADMA az arteriolákban  jelentős vazoconstrictiót  indukál. 

Ezen  érösszehúzódás megelőzhető  előzetes  SOD  (NAD(P)H  gátlás)  illetve  CAT  (membrán 
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transzport  competitio)  inkubációval,  ami  arra  enged  következtetni,  hogy  az  érátmérő 

csökkenése a megnövekedett oxidatív stressz eredménye  [20]. Ezzel szemben, a mérsékelt 

oxidatív stressz a DDAH enzimet aktiválja [57], így valószínűleg jelen tanulmányunkban is ez 

tehető  felelőssé  a  stent  implantatiot  követően mért  alacsony  ADMA  szintért.  22  beteget 

felölelő  tanulmány  igazolja, hogy közvetlenül az elektív PCI után a  xantin‐oxidáz aktivitása 

szignifikánsan nő, a beavatkozást követő 6. órára  jelentősen csökken és a 24. órára éri el a 

legalacsonyabb értéket. Viszont, az antioxidáns kataláz enzim működése pont a beavatkozást 

követő első napon kezd el  jelentősen emelkedni  [58]. Jelen tanulmányunkban már a stent‐

beültetést  követő  első  órában  jelentős  csökkenést  találtunk  az  ADMA  serum  szintjében. 

Vajon  ha  a  lecsökkenő  oxidatív  stressz  egy  nappal  a  beavatkozás  után  fokozza  a  DDAH 

működését, mi  lehet  az  oka  a már  az  első  órában  tapasztalható  nagyfokú  asymmetricus 

dimethyl‐arginin csökkenésnek? 

L‐arginin  analógként  az  asymmetricus  dimethyl‐arginin  a  kationos  oldalláncú 

aminosavakkal  (CAAs)  – mint  L‐arginin,  L‐lysin,  L‐ornitin  ‐  azonos  transzport  rendszereket 

használ [59, 60].   A  legtöbb nem epithelialis sejtben (a kationos aminosav transzport család 

tagjai)  a  natrium‐independens  y+  rendszer  működésének  mediálása  tűnik  a  CAAs  út  fő 

belépési útjának [61, 62]. A legtöbb ilyen transzporter sokkal jobban működik kicserélődéses 

(exchange), mint egyirányú transzport esetén.     Ennek következtében, azon sejtek, amelyek 

ezeket a  transzportereket expresszálják,  csak akkor  fogynak ki  teljesen az  intracellularis  L‐

argininből, hogyha az extracellularis oldalon más CAA is jelen van. Számtalan inger, beleértve 

a  fokozott  falfeszülést,  szabályozza  a  CAT‐ot.  Bebizonyosodott,  hogy  a  shear  stressz  úgy 

regulálja az L‐arginin transzportot, hogy nem befolyásolja a neutrális aminosavak szállítását 

az endothel sejtekben [63]. 
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Első  vizsgálati  sorozatunkban  tehát  jelentős  változásokat  detektáltunk  az 

asymmetricus dimethyl‐arginin,  L‐arginin és  L‐ornitin  serum  szintjében  az elektív percutan 

coronaria  intervention  átesett betegeket magában  foglaló  csoportban. Az 1 hónapig  tartó 

vizsgálat  alatt  az ADMA és  L‐ornitin plasma  koncentrációja  jelentősen  csökkent, míg  az  L‐

arginin  értékek  szignifikánsan  emelkedtek  a  stentelt  csoportban.  Az  L‐arginin  vérszintje 

fordított  arányban  állt  az  L‐ornitin  koncentrációkkal.  Ezzel  szemben,  az  ADMA  jelentős 

pozitív  korrelációt mutatott  az  L‐ornitin  értékekkel  a  stentelt  csoportban.  A  beavatkozást 

nem  igénylő  coronarographián  átesett  betegeknél  az  L‐arginin  nem  állt  szignifikáns 

összefüggésben az  L‐ornitin értékekkel,  sőt az ADMA és  L‐ornitin közötti kapcsolat  is  jóval 

gyengébb  volt. Mindezen  eredményeink  azt  sugallják,  hogy  a  stent  beültetés  fokozza  az 

ADMA  és  L‐ornitin  endothel  sejtbe  irányuló  transzportját, míg  az  L‐arginint  kifelé  hajtja  a 

sejtből. 

Az  ADMA‐val  szemben  a  PRMT‐II  által  szintetizált  [64]  SDMA  nem  befolyásolja 

közvetlenül  a  NOS  aktivitását.  Viszont  e  két  vegyület  ugyanazt  a  transzport  rendszert 

használja  (CAT)  [59,  60]. A  vizsgálati periódus  alatt  az  SDMA  vérszintekben nem  találtunk 

következetes  változásokat.  Mivel  a  symmetricus  dimethyl‐arginint  nem  a  DDAH 

metabolizálja  [65],  koncentrációja  a  beavatkozást  követő  30.  napon  elérte  a  kiindulási 

értéket,  ez  pedig  összefüggésben  lehet  az  5.  és  30.  nap  között  detektált  L‐ornitin 

csökkenéssel. Az elektív stent implantatiot követően emelkedett, majd 5 nappal utána ismét 

alacsonyabb  SDMA  koncentráció  egy  másik  lehetséges  magyarázata  lehet  a  PCI  során 

alkalmazott kontrasztanyag által előidézett vesefunctio  romlás. A kontroll csoportban ezen 

anyag serum szintje 1 hónap után is emelkedett maradt. 
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Vizsgálataink  alapján  úgy  gondoljuk,  hogy  chronicus  coronaria  betegeknél  a  stent 

implantatio  jelentősen  csökkentheti  az  új  biokémiai  marker,  az  asymmetricus  dimethyl‐

arginin plasma szintjét. Ennek fő oka pedig nagy valószínűséggel a CAT, illetve DDAH aktivitás 

változása. 

 

Jelen  tanulmányunkban  továbbá  igazoltuk,  hogy  jelentős  különbség  van  a  stent 

implantatiora  adott  válaszban  az  L‐arginin  és methylált metabolitjai,  valamint  az  L‐ornitin 

koncentráció  tekintetében  az  acut  STEMI‐n  átesett  illetve  chronikus  koszorúérbeteg 

páciensek között. Nevezetesen: elektív stent‐implantation átesett chronikus betegeinknél az 

interventio egy azonnali és hosszantartó csökkenést eredményezett az ADMA, SDMA és L‐

ornitin, míg emelkedést az L‐arginin és L‐arginin/ADMA értékekben. Az Arg‐MI a kiindulási 

szinten maradt. Ezen metabolikus változások együtt jártak a javuló endothel functioval, ami 

valószínűleg  a  fokozott  falfeszülés  hatására  aktiválódó  DDAH  és  kationos  aminosav 

transzporterek következménye [31].  

Ezzel  szemben,  ST‐elevatioval  járó  acut  coronaria  syndromát  elszenvedő 

betegeinkben  stent  implantatiót  követően  az  L‐arginin,  ADMA,  SDMA, MMA  és  L‐ornitin 

serum szintje nőtt, míg az Arg‐MI a beavatkozást követő korai csökkenése után egyenletesen 

emelkedett, ameddig el nem érte a kiindulási értéket. Ezen paraméterek  időbeli változása 

jelentősen eltért  a  két  csoportban. Eredményeink  azt  sugallják, hogy  STEMI betegekben a 

már progrediáló endothel dysfunctiot a stent  implantatio nem  rontja  tovább. Ezen  reakció 

pontos  oka  nem  teljesen  tisztázott,  csupán  elméletek  vannak  a  háttérben  megbúvó 

mechanizmusokat illetően.  
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Ismert,  hogy  a  lokális  és  a  szisztémás  gyulladás  meghatározó  szerepet  játszik  a 

myocardialis  infarctus  pathomechanizmusában  [66,  67].  Az  ischaemiát  követő 

szövetkárosodás az, ami beindítja és  fenntartja ezt a gyulladásos kaszkádot. A  felszabaduló 

mediátorok aktiválják a toll‐like receptorokat, transcriptios faktorokat – mint az NF‐Kβ‐ és a 

complement  rendszert.  A  sérülés  helyén  neutrophil  granulocyták,  valamint  a monocyta‐

macrophag  rendszer elemei prezentálódnak, a  felszabaduló  chemokinek pedig gyulladásos 

sejtek és pro‐inflammatorikus citokinek migrációját  indukálják [68]. Az  infarctus súlyosságát 

a gyulladás  foka határozza meg  [69, 70]. Bebizonyosodott, hogy a gyulladásos mediátorok 

gyógyszeres  gátlása  vagy  célzott  pusztítása  csökkenti  az  infarctus méretét,  javítva  ezzel  a 

myocardium functiot és túlélést [71‐74]. A pro‐inflammatorikus citokinek stimulálják reaktív 

szabad gyökök képződését, ami pedig fokozza az inflammatorikus választ. Az oxidatív stressz 

és  gyulladás  kölcsönhatásának  következtében  súlyosbodik  az  endothel  dysfunctio  és 

károsodik  az  L‐arginin‐NO  rendszer.  Humán  endothel  sejtekben  és  sertés  coronariákban 

rekombináns CD40L  kezelés  szuperoxid  gyök‐képződést  indukált,  ami  az  intracelluláris NO 

következményes  csökkenését  eredményezte.  Ezen  túlmenően  mind  az  eNOS  mRNS 

expressio és stabilitás, mind az eNOS protein szintézis és aktivitás  jelentősen mérséklődött. 

Ráadásul  a  szuperoxid gyökök NO‐dal  reagálva  az  igen  toxikus peroxynitritet hozzák  létre, 

mely károsítja az eNOS  funkciót és csökkenti a nitrogén‐monoxid által előidézett vascularis 

reaktivitást [75‐77]. 

Endothel dysfunctio esetén felhalmozódnak a methyl‐argininek; az MMA és az ADMA 

gátolja a NOS‐aktivitást és kationos aminosav transzportereken keresztül az intracellularis L‐

arginin  felvételt, míg  a  SDMA  gyengébben  blokkolja  ezt  a  transzportot. Acut myocardialis 

infarctusban, melynek kialakulásában fontos szereppel bírnak mind az oxidatív stressz, mind 
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gyulladásos  folyamatok,  fokozódik  a  szintézist  végző methyl‐transzferázok  aktivitása, ezzel 

párhuzamosan  mérséklődik  a  lebontásért  felelős  DDAH  működése,  aminek 

végeredményeként nő az intracelluláris és a keringő ADMA koncentráció [22‐24, 78].  

STEMI‐n  átesett  betegeinkben  a  gyulladás,  illetve  oxidatív  stressz miatt  az  ADMA 

serum szintje progresszíven nőtt az elektív stentelt csoporthoz képest, és ez az érték a stent 

implantatio  következtében  létrejövő  ischaemiás‐reperfúziós  károsodás miatt még  további 

emelkedést mutatott. Ezzel szemben, az L‐arginin koncentráció dinamikájában nem találtunk 

jelentős  különbséget  a  két  csoport  között.  Ennek  oka  lehet  a  fokozódó  intracellularis  L‐

arginin  felvétel  éppúgy  [22],  mint  a  szabad  aminosavak  (L‐arginin,  methyilargininek) 

kiáramlását  eredményező megnövekedett  proteolysis  [79]. Mindemellett  egy  nemrégiben 

megjelent  közlemény azt mutatja, hogy  acut myocardialis  infarctust  követően  fokozódik  a 

DDAH‐I  és  II  aktivitása,  ami  jelezheti  ezen  enzimek  szerepének  jelentőségét  a  gyógyulási 

folyamatban [80]. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az ADMA  lebontásáért főként a vese 

cortexben és májban expresszálódó DDAH‐I felelős; a DDAH‐II inkább a NO‐regulatioban tölt 

be fontos szerepet és az érfalban képződik nagyobb mennyiségben [81]. 

Az  argináz  citokin  indukálta  expressioja  és  aktivációja  szintén  szerepet  játszhat  az 

intracellularis L‐arginin deplécióban – ez az az enzim, mely az L‐arginint L‐ornitinre és ureára 

bontja. Az argináz és a NOS közös szubsztrátja az L‐arginin, szabályozásuk pedig egymással 

ellentétes.  Az  argináz  gátlása  fokozza    a  NO‐szintézist, míg  a  NOS  blokkolása  fokozza  az 

előbbi enzim aktivitását, ily módon pedig növeli a termelt L‐ornitin és húgysav mennyiségét. 

Vizsgálatunkban STEMI betegeinknél már a stent  implantatiot követő 1. órában egyenletes 

emelkedésnek  indult  az  L‐ornitin  plasma  szintje,  tehát  érdemes  rajta  eltöprengeni,  hogy 

vajon  az  argináz‐ornitin  útvonal  a  prolinok  és  polyaminok  szintézisén  keresztül‐e  az  a 
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kulcsmomentum, amely beindítja a myocardialis infarctust követő sejtproliferációt és szöveti 

repairt  [82,  83].  Az  ADMA  és  L‐ornitin  közötti  szoros  pozitív  korreláció  támogatja  az 

elméletet, miszerint az asymmetricus dimethyl‐arginin képződésében és felhalmozódásában 

szerepet  játszó  faktorok  az  argináz  működését  is  fokozzák,  és  így  növelik  az  L‐ornitin 

produkciót. 

A nemrégiben  ismertetett arginin methylatio mérés, mint a koszorúér‐betegség és a 

hosszútávú  cardiovascularis  kimenetel  független  rizikó  faktora,  további  értékelést  igényel. 

Wang és munkatársai 22.5 és 28.6 átlagértékeket mértek szignifikáns coronaria szűkülettel 

nem, illetve azzal rendelkező betegekben [29]. Vizsgálataink STEMI‐t elszenvedett, vagy azon 

át nem esett súlyos coronaria betegeken történtek, akiknek koszorúserébe stentet ültettek. 

Az általunk detektált Arg‐MI átlagértéke 12‐14 körül mozgott, tehát  jóval alacsonyabb volt, 

mint  amit  Wang  és  kutatócsoportja  mért  [29].  Nincs  egyértelmű  magyarázatunk  erre  a 

feltűnő  különbségre.  Saját  eredményeinkkel  szemben,  a  számlálóban  lévő  ADMA  érték 

magasabbnak, míg  a nevezőben  lévő MMA  alacsonyabbnak  adódott  a Wang  által  vizsgált 

betegek esetében. Ezek a különbségek nem írhatók sem a klinikai állapot számlájára, sem az 

általunk  használt  laboratóriumi  eljárások  esetleges  hibájára,  hiszen  azok  validáltak  és 

általánosan elfogadottak. Ebből kifolyólag az Arg‐MI‐t megfelelő óvatossággal kell használni 

a cardiovascularis rizikó becslésére. 

Szívműtéten  átesett  betegeinknél  elvégzett  vizsgálataink  jelentős  különbséget 

mutattak az on‐pump illetve off‐pump műtétes betegcsoport között az új biokémiai marker, 

az asymmetricus dimethyl‐arginin serum koncentrációja tekintetében. Bár a konvencionális 

coronaria  bypass műtét  extracorporalis  keringés  kialakításával  egy  biztonságos  és  hatásos 

módja  a  revascularisationak,  számtalan  complicatio  alakulhat  ki.  Korábbi  tanulmányaink 
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során vizsgáltuk a  szívműtétet követően kialakuló kognitív dysfunctiót  [83]. A postoperatív 

mortalitás  és  morbiditás  hátterében  megbúvó  mechanizmusok  máig  nem  teljesen 

egyértelműek.  Az  irodalmi  adatok  azonban  arra  utalnak,  hogy  az  extracorporalis  keringés 

által generált szisztémás gyulladásos reakció felelős  lehet a szövődmények kialakulásáért. A 

cardiopulmonaris  bypass  következtében  aktiválódó  polymorphonuclearis  sejtek  reaktív 

szabad gyökök képződését  facilitálják, valamint  fokozzák adhaesiós molekulák expressioját, 

megteremtve ezáltal a közvetlen kapcsolatot a gyulladásos sejtek és az endothel között,  ily 

módon  növelve  a  szövetkárosodás  és  így  a  vascularis  dysfunctio  mértékét  [84]. 

Eredményeink  hátterében  tehát  a  már  korábban  is  részletezett  „gyulladásos”  hipotézist 

tartjuk valószínűnek.  

Vizsgálataink alapján úgy gondoljuk, hogy coronaria betegeknél a stent  implantatio, 

valamint a műtét általi  revascularisatio  jelentősen csökkentheti az új biokémiai marker, az 

asymmetricus  dimethyl‐arginin  plasma  szintjét  és  ezáltal  javíthatja  az  endothel  functiót. 

Ennek  fő  oka  pedig  nagy  valószínűséggel  a  beavatkozást  követően  kialakuló  mérsékelt 

oxidatív stressz következtében megváltozó DDAH aktivitás. 

Ugyanakkor  ez  a  tendencia  ST‐elevatiós  acut  myocardialis  infarctuson  átesett 

betegeinknél  nem  volt megfigyelhető. Másrészről  pedig  a  sokat  vizsgált  és  bírált  arginin‐

methylatios‐index nem bizonyult megbízható cardiovascularis rizikó becslőnek. 
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7. ÚJ EREDMÉNYEINK 

 

‐ Elsőként mutattuk ki, hogy koszorúér‐betegekben az elektív percutan coronaria interventio 

során  végzett  stent  implantatio  az  új  cardiovascularis  rizikó  faktor,  az  asymmetricus 

dimethyl‐arginin serum szintjének drámai és gyors csökkenését eredményezi, és ez az érték a 

30  napos  követési  periódus  végéig  alacsony  marad,  függetlenül  attól,  milyen  stentet 

használtunk. 

‐ Elsőként világítottunk rá arra, hogy a kontroll csoportban (coronaria‐betegségre utaló non‐

invazív  adatok  beavatkozást  nem  igénylő  koszorúér‐betegséggel)  a  coronarographiát 

követően jelentősen megemelkedik az ADMA, SDMA és L‐ornitin szintje a serumban, aminek 

feltételezhetően a kontrasztanyag által kiváltott stresszhelyzet az oka. 

‐ Kimutattuk, hogy  jelentős különbség van a stent implantatiora adott válaszban az L‐arginin 

és  methylált  metabolitjai,  valamint  az  L‐ornitin  koncentráció  tekintetében  az  acut  ST‐

elevatios  myocardialis  infarctust  elszenvedő,  illetve  chronikus  koszorúérbeteg  páciensek 

között. 

‐  Felfedtük,  hogy  elektív  PCI‐n  átesett  betegeinkben  az  interventio  egy  azonnali  és 

hosszantartó csökkenést eredményezett az ADMA, SDMA és L‐ornitin, míg emelkedést az L‐

arginin  és  L‐arginin/ADMA  értékekben.  Az  Arg‐MI  a  kiindulási  szinten  maradt.  Ezen 

metabolikus  változások  együtt  jártak  a  javuló  endothel  functióval,  ami  valószínűleg  a 

fokozott  falfeszülés  hatására  aktiválódó  DDAH  és  kationos  aminosav  transzporterek 

következménye. 
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‐ Kimutattuk, hogy ST‐elevatioval járó myocardialis infarctust elszenvedő betegeinkben stent 

implantatio hatására az L‐arginin, ADMA, SDMA, MMA és L‐ornitin serum szintje megnő, míg 

az Arg‐MI a beavatkozást követő korai csökkenése után egyenletesen emelkedik, ameddig el 

nem éri a kiindulási értéket. 

‐  Szívműtéten  átesett  betegeinknél  jelentős  különbséget  találtunk  az  off‐pump  illetve 

extracorporalis keringésben részesülő betegcsoport között az asymmetricus dimethyl‐arginin 

serum  koncentrációja  tekintetében.  A  sinus  coronariusból  és  a  perifériás  vénából  levett 

vérminta között sem az ADMA, sem az L‐arginin, sem az SDMA koncentrációk tekintetében 

szignifikáns  különbség nincsen.  Ebből  arra  következtetünk, hogy  a mért  változások nem  a 

lokális coronaria perfúzió  javulásának következményei, hanem  szisztémás válaszreakciónak 

tekinthetők.  

‐ Elsőként világítottunk rá arra, hogy szívműtétek alatt az ADMA szint változása az off‐pump 

és on‐pump műtét során eltérő dinamikát mutat. A szívműtétek során nyert adatokból mint 

új  következtetés  levonható,  hogy  az  endothel  dysfunctiót  befolyásoló  serum ADMA  szint, 

valamint az arginin biológiai hozzáférhetőségét meghatározó L‐arginin/ADMA arány az on‐

pump műtétet követő 24. órára szignifikánsan csökken, míg az 5. napra visszatér a kiindulási 

értékre, ami a két műtéti technika közötti eltérő biológiai megterhelést jelezheti.  
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10.  KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 

A  klinikai  vizsgálatok  kivitelezéséhez,  a  dolgozat  elkészítéséhez    nyújtott  hathatós 

segítségéért  köszönettel  tartozom  Sulyok  Endre és Papp  Lajos Professzor Uraknak, Rőth 

Erzsébet Professzor Asszonynak,  Cziráki Attila és Szabados Sándor  Tanár Uraknak, Kellényi 
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