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1. THROMBOEMBOLIÁS MEGBETEGEDÉSEK

A cardiovascularis rendszeren belül in vivo képződött véralvadékot thrombusnak, 

a thrombusképződés által létrehozott klinikai kórképet thrombosisnak nevezzük. Ha a 

thrombus vagy annak egy része leszakad, majd valamely kisebb érben elakad, akkor 

embolizációról beszélünk. Kialakulásának helyétől függően megkülönböztetünk vénás és 

artériás thrombosisokat, de thrombus képződhet a szív üregeiben illetve a kiserekben is.

1.1. VÉNÁS THROMBOEMBOLIÁS MEGBETEGEDÉSEKRE 

VONATKOZÓ INCIDENCIA ADATOK

A thromboemboliás megbetegedések világszerte vezetik a mortalitási 

statisztikákat. Epidemiológiai adatok szerint a mélyvénás thrombosis éves gyakorisága az 

átlag populációban kb. 160/100.000, az életkor előrehaladtával növekszik. A pulmonalis 

embólia tünetekkel járó, de nem fatális formájának gyakorisága 20/100.000 lakos, a 

halálos kimenetelű, boncolással diagnosztizált formáé 50/100.000 lakos (1). A pulmonalis 

embólia ma is a kórházi betegek vezető haláloka (a boncolásra kerülő esetekben 10-60%- 

ban - általában kb. 20%-ában - igazolódik korábbi vagy friss pulmonalis embólia). Számos 

vizsgálat foglalkozott az akut mélyvénás thrombosis anatómiai kiterjedése, a hosszantartó 

vénás hemodinamikai zavarok és a krónikus vénás elégtelenség incidenciája közötti 

összefüggésekkel. Ezen tanulmányok szerint a krónikus vénás elégtelenség incidenciája 3 

évvel a mélyvénás thrombosist követően 35-69%, míg 5-10 év múlva 49-100% (a 

thrombosis kiterjedésétől függően). A hemodinamikai zavarok súlyossága és a 

postthrombotikus syndroma incidenciája növekszik, ha az eredeti thrombosisban 

popliteális vagy proximálisabb véna volt érintett. Azoknál a betegeknél, akiknél proximális 

thrombosis igazolódott, az ulcus incidenciája 4-8%, a hemodinamikai változások 

súlyosságától, a követési időtől, az effektív kompressziós kezeléstől és az etiológiától 

függően. A vénás ulcusok gyakorisága 300/100.000 lakos, ezek 25%-a mélyvénás 

thrombosishoz tá;sulóan alakul ki. A vénás ulcusok évi kezelési költségét az Egyesült 

Királyságban 400 millió fontra, az Amerikai Egyesült Államokban pedig több, mint 1 milliárd 

dollárra becsülik.



Magyarországon évente több százezren szenvedik a thrombosis következmenyeit 

és hazai irodalmi adatok alapján a thromboemboliás megbetegedésekből származó 

halálozás 20/100.000 lakos. A vénás betegségek mortalitása hazánkban ezen irodalmi 

adatok tükrében '.z utóbbi két évtizedben gyakorlatilag megduplázódott (2).

1.2. A THROMBOPHILIA FOGALMA ÉS ÖRÖKLŐDÉSE A

MONOGÉNES FORMÁTÓL A MULTIGÉNESIG

Az első thrombophiliás családot Egeberg írta le 1965-ben, a négy generációt 

felölelő családban 10 antithrombinopathiás családtagból 6-nál fordult elő ismétlődő 

thrombotikus esemény, szemben a defektussal nem rendelkező családtagokkal, ahol 7 

főből egy esetben sem fordult elő vénás thromboembolia (4). 25 évvel később Lane és 

munkatársai azonosították a család genetikai abnormalitását, egy guanin-adenin cserét az 

Ala404-et kódoló régióban (antithrombin Oslo) (5).

Korábban tehát a thrombophilia fogalma alatt veleszületett thrombosis készséget 

értettek és az először felismert inhibitor defektusok (antithrombin-, protein C és protein S 

hiány) okozta thrombosis készség fokozódás leírására alkalmazták. Ezek az öröklött 

véralvadási rendellenességek önmagukban, szerzett rizikó tényezők jelenléte nélkül is 

hajlamosítanak thromboemboliás megbetegedések kialakulására és ismétlődésére. 

Klinikai jellemzői voltak a fiatal életkorban fellépő, ismétlődő, szokatlan 

lokalizációban jelentkező, gyakran családi halmozódást mutató elsősorban vénás 

thromboemboliák.

Egeberg és mások munkái alapján gondolkodásunk az irányba terelődött, hogy a 

thrombophilia egy gént érintő, un. monogénes megbetegedés, autoszom domináns módon 

öröklődik, inkomplett penetranciával (6). Ezt az elképzelést 15-20 évvel később tovább 

támogatták azok a közlemények, melyek leírták a protein C és a protein S hiányt, valamint 

az ezekkel járó fokozott vénás thromboembolia rizikót.

Terminológiai problémát okozott, amikor kiderült, hogy az antithrombin hiánynak 

nevezett rendellenesség rendkívül heterogén, a klinikai kép a súlyos thrombosis hajlamtól 

a teljes tünetmentességig terjedhet. A hiány fogalom használata tehát helytelen, hiszen 

homozigóta l-es tipusu antithrombin defektus nem fordul elő, csak heterozigota forrnak 

léteznek kb. 50%-os antithrombin szint csökkenéssel. Ha pedig a génhiba kizárólag a 

heparin kötő helyet érinti, akkor nincs vagy nagyon enyhe a thrombosis hajlam. A
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spektrum tehát a letális génhibától a tünetmentes variánsig terjed, ezért javasolható az 

“antithrombin hiány" helyett az “antithrombinopathia” kifejezés használata. Hasonló a 

helyzet a protein C hiánnyal is, itt létezik ugyan homozigóta forma, ez azonban már 

újszülött korban kezelés nélkül gyakran fatális kimenetelű purpura fulminanst, vagy igen 

súlyos thromboemboliás kórképeket okozhat. A protein C képzésnek is vannak

mennyiségi és minőségi zavarai, melyek különböző súlyosságú thrombosis hajlammal 

járnak. Az inhibitor defektusok thrombosis rizikót nem fokozo formáinak a "thrombophiiia 

fogalmába való besorolása indokolatlannak tűnik (7,8).

A familiáris thrombophiliák monogénes öröklődése először 1985 táján

kérdőjeleződött meg, amikor kiderült, hogy herediter protein C hiány esetén a heterozigóta 

családtagok egy része egész életében tünetmentes marad (ez autoszóm domináns 

öröklődés esetén nem lenne lehetséges). Mintha valamilyen egyéb tényező (rizikó faktor 

vagy másik genetikai zavar) jelenléte is szükséges lenne a betegség

manifesztálódásához. Ezeket a családokat vagy egy homozigóta gyermeken keresztül, 

vagy egy tünetmentes protein C hiányos véradón keresztül identifikálták.

Két kérdés merült fel: az egyik, hogy a veleszületett protein C hiány valóban 

fokozott thrombosis készséggel jár-e, a másik, hogy protein C hiányos családoknál egyéb 

genetikai rizikó faktor szereppel bír-e a thromboemboliás megbetegedések 

kialakulásában. Az első kérdés megválaszolása nem okozott nagyobb problémát:

meghatározták a protein C hiány prevalenciáját az egészséges populációban, valamint a 

thrombosison átesett betegekben, és igazolták, hogy a protein C hiány többszörösére 

fokozza a thromboembolia rizikót. A második kérdés megválaszolása azonban komoly 

nehézségekbe ütközött. Azokban az időkben ugyanis az ismert genetikai rizikó faktorokkal 

(antithrombin -, protein C- , protein S hiány, dysfibrinogenaemiák) a veleszületett 

thrombosis készséggel járó állapotoknak csak kb. 10-15%-a volt megmagyarázható még a 

thrombophiliásnak minősített családok esetében is, ezért kombinált defektust igazolni igen 

ritkán lehetett. 1993-ban jelentős változás következett be az aktivált protein C rezisztencia 

-  egy gyakori, enyhébb rizikó tényező - felfedezésével és genetikai hátterének 

igazolásával (9). Hamarosan ismertté vált, hogy a veleszületett protein C hiányban 

szenvedő betegek kb. 20%-a rendelkezik az V-s faktor un. Leiden mutációjával, melyet az 

aktivált protein C rezisztenciában szenvedő betegek mintegy 90-95%-ában lehetett 

igazolni (10). Ezidőtájt számos vizsgálat látott napvilágot, melyek már felvetették a 

herediter thrombophilia több génen keresztüli, un. multigénes öröklődésének lehetőségét.



Az utóbbi időben a thrombophilia fogalma is kiszélesedett es a veleszületett 

készségeken kívül a szerzett módon kialakult thrombosis készség fokozódások is 

beletartoznak. A thrombophilia fogalma alatt manapság (tágabb értelemben) a 

haemostasis azon öröklött vagy szerzett rendellenességeit értjük, melyek 

thromboemboliás megbetegedések kialakulására hajlamosítanak.
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1.3. A THROMBOEMBOLIÁS MEGBETEGEDÉSEK LÉTREJÖTTÉBEN SZEREPET 

JÁTSZÓ PATOFIZIOLÓGIAI TÉNYEZŐK

A legfontosabb patofiziológiai tényzöket, melyek szerepet játszanak a 

thromboemboliás megbetegedések kialakulásában Virchow már 1856-ban közölte. Ezek 

az érfal rendellenességei, a vér áramlási tulajdonságainak (stasis), valamint 

összetevőinek (véralvadási zavar) megváltozása (11). Az egyes komponensek 

jelentősége azonban attól függően eltérő, hogy a thrombotikus esemény a vénákban, az 

artériákban vagy a kiserekben jön létre. Artériás thrombosisnál például az érfal 

elváltozásainak, míg vénás thrombosisok esetében a stasisnak és a

hyperkoagulabilitásnak tulajdonítanak elsősorban jelentőséget.

A fenti változásokban szerepet játszó kockázati tényezők szerzettek és 

veleszületettek lehetnek, valamint olyanok, melyek veleszületett és szerzett módon 

egyaránt kialakulhatnak.

2. SZERZETT KOCKÁZATI TÉNYEZŐK A VÉNÁS THROMBOEMBOLIÁS 
MEGBETEGEDÉSEK KIALAKULÁSÁBAN

A legfontosabb szerzett kockázati tényezőket az 1 .sz. táblázatban foglaltuk össze.



1. TABLAZAT: A VÉNÁS THROMBOFMROI IAS MFGFFTFQEPESEK SZERZETT 
r iz ik ó f a k t o r a :

! •  rosszindulatú daganatos betegségek (kompresszió cancer prncoagniant a

! termelés)

| •  szívelégtelenség (vénás stasis)

| •  nephrosis syndroma (AT-III kiürülés a proteinuria részeként) 

j •  varicositas (vénás stasis)

j •  antifoszfolipid antitestek (lupus anticoagulans, komplex haemostasis zavar) 

j •  műtétek (nagy hasi: VTE: 30%, elektív ortopédiai: MVT: 50- 60%, PE: 2- 30%)

j •  immobilizáció (gipsz rögzítés, agyi esemény következtében, posztoperativ

I állapot, stb.)

í •  terhesség (rizikó fokozódás: 4- 7x, szabad protein S, antithrombin és aktivált

| protein C szint csökkenés, vénás stasis)

[ •  posztpartum időszak (rizikó fokozódás: további 2-3x) 

j •  fogamzásgátlók (ösztrogén tartalom, rizikó fokozódás 2-8x)

•  hormonpótló terápia (nőgyógyászatban és a prostata carcinoma terápiája során)

•  krónikus myeloproliferativ megbetegedések (hyperviscositas syndromával járó 

állapotok pl. polycythaemia vera, myeloma multiplex)

•  traumák (érfal károsodás, procoagulans anyag kiáramlás)

I •  obesitas (vénás stasis)

j •  idős kor (vénás stasis, véralvadás aktiváció)

| •  korábbi thromboemboliás megbetegedések

j Rövidítések: AT-III: antithrombin, MVT: mélyvénás thrombosis, PE: pulmonalis embólia 

j VTE: vénás thromboembolia

2.1. MALIGNUS BETGSÉGEK

A rosszindulatú daganatok részben mechanikus hatások (vénás kompresszió) 

következtében kialakult stasis, részben humorális hatások (pl. procoagulans anyagok: 

szöveti faktor, cancer procoagulant A termelés), részben általános hatások (pl. akut fázis 

protein termelés) révén vezethetnek thromboemboliás megbetegedések kialakulásához. A



cancer procoagulant A közvetlenül képes a X-s véralvadási faktor aktiválásara, s igy 

fokozza a thrombin képződést. A daganatos betegségek thrombogén hatását fokozza, 

hogy a kezelésük (műtét, kemoterápia) okozta tumorlízis ugyancsak szerepet játszhat a 

thrombogenezisben. A legtöbb szerző a humorális hatást tartja a legfontosabbnak. A 

migráló thrombophlebitis okkult tumor (elsősorban pancreas) jelenlétének specifikus 

jeleként ismert.

Egy svéd vizsgálat eredménye alapján, melybe 366 eisö vagy rekurráió 

mélyvénás thrombosissal észlelt beteget vontak be, a thrombosis diagnosztizálásakor 

19% rendelkezett nalignus betegeséggel, és az elkövetkező 1 évben újabb 5%-nál 

igazolódott malignoma (12). A thrombosis rizikó 7x-es fokozódását igazolták rosszindulatú 

daganattal rendelkező betegekben, és különösen magas volt mucin- termelő 

adenocarcinomák esetében (pl. gyomor carcinoma, pancreas carcinoma). Az életkor 

előrehaladtával a daganatos betegségek száma növekszik, idősebb korban elérheti 2-3%- 

ot. Ez azt jelenti, hogy 7-es relatív rizikóval számolva, a rosszindulatú daganatok a 

thromboemboliás megbetegedések 10- 15%-ának kialakulásáért felelősek.

2.2. MŰTÉTEK, SÉRÜLÉSEK

Részben a nagy tömegű szöveti faktor kiáramlás, részben az immobilizáció 

okozta stasis felelős a műtéteket, sérüléseket kísérő thromboemboliák kialakulásáért. A 

thrombosis rizikó elsősorban ortopédiai és idegsebészeti beavatkozások kapcsán igen 

magas. Elektív csípő total endoprotézis (TÉP) implantáció kapcsán a mélyvénás 

thrombosis előfordulása: 45- 57% (átlagosan: 51%), a pulmonalis embólia gyakorisága: 

6.7- 30%. Elektív térdizületi műtétek kapcsán a mélyvénás thrombosis előfordulási 

gyakorisága még magasabb: 40- 84% (átlagosan: 62%), a pulmonalis embólia pedig 1.8- 

7%. A rizikó ugyancsak igen magas, kb. 30% nagyobb hasi műtétek, nőgyógyászati és 

urológiai műtétek (pl. nyílt prostatectomia) esetében (13,14).

Traumák következtében ugyancsak jelentősen megemelkedhet a thrombosis 

rizikó: csípő és térd traumákat követően a thrombosis gyakoriság elérheti a 36- 62%-ot 

(átlagosan: 48%) (15,16), 54% nagyobb fejsérülések esetén, 62% gerincvelő sérülés 

esetén, 61% medencetörés kapcsán, 80% femur törések esetében, 77% tibia töréseknél 

hatékony thromboembolia prophylaxis nélkül (17). A Leiden Thrombophilia Study-ban a 

betegek 18%-ánál zajlott sebészeti beavatkozás röviddel a thromboemboliás esemény



kialakulását megelőzően, az egészségesek 3.6%-ához képest (18). 6-os relatív rizikóval 

számolva a műtétek a thromboemboliás megbetegedések 16%-áért tehetők felelőssé.

2.3. TERHESSÉG, GYERMEKÁGY

A thromboemboliás megbetegedések kialakulásáért részben a tehesség során 

létrejövő haemostasis változások (szabad protein S, antithrombin és aktivált protein C 

szint csökkenés), részben a magzat növekedésével kialakuló vénás stasis felelős. A 

terhességi és gyermekágyi thrombosis incidenciák nagy variabilitást mutatnak. 2 nagyobb 

tanulmányban a terhességi thrombosis előfordulását 0.13/1.000 terhességnek (19) és 

0.7/1.000 terhességnek találták (20). Ez incidenciára számítva 0.67/1.000 terhes nő/ év. 

Ezek az incidencia adatok alacsonyabbak, mint a vénás thrombosis átlagos incidenciája 

(1/1.000/év), azonban a terhes nők életkora lényegesen alacsonyabb, mint az átlag 

populációé. A Leiden Thrombophilia Study-ban azt találták, hogy a terhesség 4x-re 

fokozza a thrombosis rizikót (18). A thrombosis rizikó nagyobb a gyermekágyban, mint 

terhesség során: 2.3-6.1/1.000 szülő nő (19,20). A puerperiumban 14x-es rizikó 

fokozódást igazolt a Leiden Thrombophilia Study. Ez azt mutatja, hogy egy terhes nőnek 

3-5x nagyobb esélye van arra, hogy szülés után alakuljon ki thrombosisa, mint terhesség 

alatt.

2.4. ORÁLIS FOGAMZÁSGÁTLÁS ÉS HORMONPÓTLÓ KEZELÉS

Az orális fogamzásgátlók thrombogén volta 1961 óta ismert, amikor Jordan egy 

nővér esetét ismertette, akinél röviddel a tabletta szedés megkezdését követően 

pulmonalis embólia alakult ki (21). Azóta számos közlemény erősítette meg, hogy az orális 

kontraceptívumok fokozzák a thrombosis rizikót (22). Az első készítmények magas 

ösztrogén tartalmúak voltak (>100 ug etinilösztradiol), melyet az elmúlt évtizedekben 

fokozatosan csökkentettek, hogy ezáltal csökkentsék a thrombosis rizikót. Az 1960-as 

évekből származó első tanulmányok a thrombosis relatív rizikóját 4-8-nak találták (23), egy 

nagy tanulmány a 70-s évekből pedig 11-nek (24). Az 1980-as évekből származó 

prospektív vizsgálatban a relatív rizikó 7-nek bizonyult (25), a 90-es évekből származó 

tanulmányok adatai pedig nem térnek el érdemben a korábbi eredményektől. A Leiden 

Thrombophilia Study-ban az életkorhoz igazított relatív rizikó 4 volt (ebben a vizsgálatban



a rizikót nem befolyásolta az a tény, hogy az orális kontraceptívum 50 ug vagy 30 ug 

etinilösztradiolt tartalmazott) (18). Hasonló eredményeket közöltek korábban 

Svédországból is (26). Ugyan csökkent a thrombosis rizikó a készítmények ösztrogén 

tartalmának redukálásával, azonban jelen van az alacsony ösztrogéndózisú 

gyógyszerformák esetében is. Egészséges önkénteseken végzett vizsgálat során 30 és 

50 ug etinilösztradiol tartalmú orális kontraceptívumok haemostaseológiai hatása nem 

különbözött (27). Jelenleg nem áll rendelkezésre megbízható adat a 30 ug alatti 

etinilösztradiol tartalmú készítményekre vonatkozóan, tehát minden olyan információ, mely 

ezek nagyobb biztonságosságát hirdeti, megalapozatlan.

Mivel a fogamzásgátlókat fiatal nők szedik, ahol a thrombosis incidencia alacsony 

(1/10.000 nő/év - 4/10.000 nő/év). ezért az abszolút rizikó is alacsonyabb marad. Másrészt 

azonban széles körben való elterjdésük miatt a legfontosabb thrombosis rizikót jelentik 

fiatal nők esetében. Hollandiában például, ahol a 15- 49 éves női korosztály több, mint 1/3- 

a szedi a készítményeket, a fogamzásgátlók az ilyen korú nők thromboemboliás 

megbetegedéseinek mintegy 50- 70%-áért felelősek.

Az utóbbi időben több vizsgálat igazolta, hogy nemcsak az ösztrogén komponens 

játszik szerepet ó thromboemboliás megbetegedések kialakulásában, hanem a 

progesztogének is. A harmadik generációs progesztogének (pl. desogestrel, gestodene) 

2x-re fokozzák a thrombosis rizikót a második generációs készítményekhez képest (pl. 

levonorgestrel) (28,29). Vizsgálatok igazolták, hogy a fiatal nők mortalitása Angliában és 

Hollandiában az 1980-as évek közepe óta, mióta a harmadik generációs 

progesztogéneket tartalmazó antikoncipienseket bevezették, szignifikánsan megnőtt 

(30,31).

A hormonpótló kezelések 2- 4x- re fokozzák a vénás thromboemboliák rizikóját 

(32,33). Az alacsony ösztrogén dózis mellett is észlelhető jelentős thrombosis rizikó azt 

jelzi, hogy nincs lineáris összefüggés az ösztrogén dózisa és a thrombosis rizikó között. 

Tudni kell azt is, hogy a thrombosis incidencia eleve magasabb az idősebb női 

populációban, mint a reproduktív korban levőknél, ezért a hormonpótló kezelések sokkal 

nagyobb számú nőnél alakítanak ki thromboemboliás megbetegedéseket (abszolút rizikó), 

mint a fogamzásgátlók.



2.5. ANTIFOSZFOLIPID ANTITESTEK (APA)

Az első hazai közlés 1981-ben Pető és mtsai-tól származik (34), később Gergely 

foglalta össze az antifoszfolipid antitestek jelentőségét (35). Különböző immunglobulinok 

tartozhatnak ide, leggyakrabban IgG, ritkábban IgM és IgA típusú antitestek, melyek közös 

jellemzője, hogy negatív töltésű foszfolipid struktúrák ellen irányulnak. Ezek a foszfolipid 

struktúrák jelentős szerepet játszanak a véralvadási folyamatokban, így az ellenük 

képződött antitestek komplex haemostasis zavart okoznak. A lupus anticoagulans 

elnevezés onnan származik, hogy SLE kapcsán ismerték fel először és az alvadási 

tesztek (elsősorban az APTI) megnyúlása miatt véralvadási inhibitornak gondolták. A 

kialakult haemostasis zavar következtében elsősorban thrombosist, ritkán azonban 

hypoprothrombinémia és thrombopathia kapcsán vérzékenységet okozhatnak (36).

APA megjelenhet minden egyéb megbetegedés nélkül, de társulhat más 

kórképekhez is, ilyenek például az autoimmun a gyulladásos és a lymphoproliferatív 

megbetegedések, valamint a fertőzések. Előbbi esetben primer, utóbbi esetben szekunder 

antifoszfolipid syndromáról beszélünk. Vénás és artériás thromboemboliák, illetve azok 

társulásai egyaránt előfordulhatnak jelenlétük esetén, ez antifoszfolipid syndromán kívül 

elsősorban protein S hiányra jellemző. Kialakulhat thrombocytopenia, a krónikus ITP-k 

harmadában antifoszfolipid antitestek jelenléte igazolható. Sajátos tünete az antifoszfolipid 

antitest syndromának a spontán abortuszok, illetve koraszülések fellépte. Ezekben az 

esetekben a thrombotikus folyamat a méhlepényben következik be. Ritkán bőrnecrosis 

észlelhető, Sneddon syndroma kialakulása (bőr livedo reticularisa, ischaemiás 

cerebrovascularis tünetek, antifoszfolipid antitestek jelenléte) (37). Vénás thrombosissal 

rendelkező betegek mintegy 5-15%-ában igazolható jelenléte, és mintegy 9x-re fokozza a 

thrombosis rizikót. Az átlagpopulációban észlelhető prevalencia (egyik tanulmányban 

0/117, másikban 6/300 volt a pozitív esetek száma) 2%- nak bizonyult (38).

2.6. A KERINGÉSI ZAVAR SZEREPE A VÉNÁS THROMBOEMBOLIÁS

MEGBETEGEDÉSEK KIALAKULÁSÁBAN

A folyadékok áramlása lehet lamináris vagy turbulens. Ha a folyadék kis 

sebességgel áramlik, akkor a folyadékrétegek belső súrlódásának hatásara az egyes 

részecskék párhuzamosan haladnak, sebességük a legnagyobb az áramlás tengelyében,



legkisebb az érfalnál. Ilyenkor lamináris áramlásról beszélünk Turbulens áramlás eseten a 

súrlódási ellenállás megnő, az egymáson elcsúszó folyadékrétegek között az áramlással 

ellentétes irányú erő, belső folyadéksúrlódás (shear) érvényesül, mely függ a folyadék 

viszkozitásától, a rétegek érintkező felületétől és az egymáson elcsúszó folyadékrétegek 

sebességkülönbségétől. Az egységnyi felületre ható nyomóerőt, melyet egy folyadékréteg 

a mellette levő rétegre kifejt, “shear stressznek nevezzük, a “shear rate” pedig a 

sebességgrádiens két egymás melletti folyadékréteg között. A folyadék viszkozitása a 

“shear stress” és a “shear rate” hányadosa.

A nagy belső súrlódás a vér és az endothel határrétegében thrombocytaaktivációt 

eredményez. A folyamatban az emelkedett koleszterin szintnek, magas vérnyomásnak, 

fokozott viszkozitásnak, vörösvérsejt rigiditásnak, vazospazmusnak és két 

plazmafehérjének, a fibrinogénnek és a von Willebrand faktornak (VWF) jelentős szerepe 

van. A nagy belső súrlódás fokozza a thrombocyták GPIIb/llla expresszióját. A 

thrombusképzódésben kis belső súrlódás esetén a FVIII:C, nagy súrlódás esetén a VWF 

vesz részt. A plazmaviszkozitás növekedése elsősorban a vérlemezkék adhézióját 

fokozza (38).

A teljes vér viszkozitást négy tényező kölcsönhatása határozza meg: ezek a 

plazma viszkozitás, a vörösvérsejtek aggregációs készsége, a haematokrit és a 

vörösvérsejtek fluiditása. A plazma viszkozitás elsősorban a nagy molekulatömegü plazma 

proteinek függvénye.

2.7. IDŐS KOR

A thrombosis rizikó az életkor előrehaladtával rohamosan növekszik: 40 éves kor 

előtt 1/10.000/ év, 70 éves kor fölött 1/100/ év. Ennek magyarázata nem egyszerű, okai 

lehetnek a csökkent mobilitás, fokozott morbiditás, csökkent izomtónus, és az érfalak 

állapotának jelentős romlása. Az életkor előrehaladtával a véralvadás aktiválódásának 

jelei is megfigyelhetők. Az elvégzett tanulmányok alapján 45 és 70 éves kor között a 

prothrombin fragment F1+2, a FX-et aktiváló peptidek, a “tenáz komplex” szintjének 

emelkedése volt igazolható. Pozitív korrelációt figyeltek meg az életkor és a fibrinopeptid A 

szintek között is (39). A keringés lassulásában (stasis) szerepet játszó tényezők ebben az 

életkorban elsősorban az immobilitás, a krónikus vénás elégtelenség, a véna dilatáció és a 

fokozott teljes vér viszkozitás. Gyakoribbak a törések, a stroke okozta plégiák, a



szívelégtelenség és a daganatos megbetegedések, melyek mind hozzájárulnak az idős 

betegek immobilitásához és a thromboemboliás kórképek kialakulásához.

2.8. IMMOBILITÁS

Számos esetben az immobilitás áll a thromboemboliás megbetegedések 

hátterében, pl. paralizis, gipsz rögzítés, hosszabb utazások. Ezek az állapotok 

összefüggnek a lábszár izomzat működésével, melynek során a vénákból a vér felfelé 

pumpálódik. A Leiden Thrombophilia Study-ban a thromboemboliás betegek 15%-a volt 

immobilizált eseményüket megelőzően, miközben a kontroll személyek között 1.7 %-ban 

fordult elő. Az immobilitás okozta relatív thrombosis rizikó 11.1-nek bizonyult (18).

3. LEGFONTOSABB KOCKÁZATI TÉNYEZŐK, MELYEK SZERZETT ÉS 

VELESZÜLETETT MÓDON EGYARÁNT LÉTREJÖHETNEK

Magas homocisztein szint

Magas FVIII szint

Csökkent fibrinolitikus aktivitás

3.1. HYPERHOMOCISZTEINÉMIA

A homocisztein nem esszenciális, kéntartalmú aminósav, mely a táplálékkal bevitt 

állati és növényi fehérjéből származó esszenciális aminósav, a metionin anyagcseréje 

során keletkezik. A metionin a szevezetben S-adenozil- metioninná alakul, a 

nagyenergiájú kénkötés egy enzim, a metionin S-adenozil-transzferáz segítségével jön 

létre. Az S-adenozil-metionin a szervezet egyik legfontosabb metildonora, mely a 

homocisztein metilálása kivételével szinte valamennyi metilálási reakcióban részt vesz. A 

reakcióban keletkező S-adenozil-homocisztein homociszteinre és adenozinra hidrolizái. A 

homocisztein metaoolizmusa két metabolikus út kereszteződésében helyezkedik el, az 

egyik a remetiláció, a másik a transzszulfurálás.

Előbbi során a homocisztein a metionin-szintáz enzim hatására metioninná alakul 

vissza. A metilcsoport vagy az 5- metil-tetrahidrofólsavtól (B12 vitamin és fólsav függő) 

vagy a betaintól (B12 vitamin független, jelentősége kisebb) származik.
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A transzszulfurálás során a homocisztein szerinnel kapcsolódva cisztationin 

kialakulásához vezet az irreverzibilis reakciót a cisztationin béta szintáz (CBS) enzim 

katalizálja és BG vitamin függő. A cisztationin hidrolízise cisztein és alfa-ketobutirát 

kialakuláshoz vezet. A transzszulfurálás folyamata tehát több szempontból fontos, az 

egyik, hogy cisztein szintézishez vezet, a másik, hogy a feleslegben termelődött 

homociszteint katabolizálja. a harmadik, hogy szulfát csoportot biztosít a heparin, heparán 

szulfát, dermatán szulfát, kondroitin szulfát képzéshez. Fontos, hogy az emberi étrend 

nem tartalmaz homociszteint, annak fő forrása a szervezetben a metionin.

A hyperhomociszteinémia súlyosabb eseteit a homocisztein metabolizmusban 

résztvevő enzimeket kódoló gének homozigóta defektusai okozzák. Ilyen a kongenitális 

homocisztinúria, melynek oka a CBS kódoló gén homozigóta defektusa. Az ilyen egyének 

éhezési homocisztein szintje elérheti a 400 umol/l-t. Ugyancsak magas homocisztein 

szinteket észlelhetünk a metilén-tetrahidrofolát reduktáz (MTHFR) enzim génjében 

igazolható bizonyos defektusok esetében is. Utóbbinak a transzmetilációs folyamatokban 

van jelentősége, az 5,10 metilén-tetrahidrofolát 5-métiIén-tetrahidrofoIáttá való átalakulását 

katalizálja.. Kevésbé súlyos hyperhomociszteinémiát okoz, mint a CBS hiány. Az enyhébb 

hyperhomociszteinémiák mintegy 2/3-ának kialakulásáért nutrícionális okok felelősek, 

fólsav, B12 vitamin hiány (transzmetilációs folyamatokban betöltött szerepük folytán), 

valamint B6 vitamin hiány (transzszulfurációs folyamatokban elfoglalt helye révén).

Gyakori a nemrégiben leírt genetikai variáns, a C677T pontmutáció az MTFIFR 

enzim génjében, mely egy valin-alanin cserét eredményezve az enzim termolabilis 

formájának kialakulásához vezet (40). A variáns homozigóta hordozása a populációban 

geográfiai különbségeket mutat (1.4-15%). Fiatal, 40 év alatti első mélyvénás thrombosist 

átélt betegekben Falcon 19%-ban igazolt hyperhomociszteinémiát (41). Ennek a 

vizsgálatnak az eredménye alapján kb. 10x-s rizikó fokozódást számíthatunk, mivel az 

abnormalitás ritka fiatal, egészséges egyéneken. Ezt a fiatal betegekben észlelhető magas 

relatív rizikót egy holland tanulmány nem erősítette meg (42). Ugyanez a holland vizsgálat 

a 677CT homozigóta állapot jelenlétét érbetegek 15%-ában, a kontroll csoport 5%-ában 

igazolta, egy olasz tanulmányban ez az arány a betegekben 29.7%, az egészségesekben 

15.1% volt (43). Számos későbbi vizsgálat azonban nem talált különbséget a mutáció 

homozigóta formáját illetően az egészséges populáció és a coronaria betegek között 

(44,45). Boushey és Beresford elvégezték a hyperhomociszteinémia és az érbetegségek 

kapcsolatát vizsgáló tanulmányok metaanalízisét és eszerint a hyperhomociszteinémia



1.8x-re növeli a koszorúér-betegség, 2x-re a thrombotikus stroke és a perifériás

érbetegségek kockázatát. Számításaik szerint az USA-ban a 45 év feletti lakosság 

körében a férfiak szívinfarctus okozta halálozásáért 11- 16%-ban, a nők esetében 5- 10 

%-ban felelős a hyperhomociszteinémia (46) Egy másik tanulmány a

hyperhomociszteinaemia normalizálásával kivédhető szívinfarctusok arányát kb. 20%-ra, 

a kivédhető agyérkatasztrófák kialakulását pedig kb. 40 %-ra becsülte (47). Den Heijer és 

mtsaí hyperhomociszteinémiában a mélyvénás thrombosisok kialakulásának kockázatát 

vizsgálta az életkor és a nem függvényében és 7x-s rizikó fokozódást igazolt 30- 50 év 

közötti nőkön (48). Egyes vizsgálatok eredménye alapján 18.5 umol/l-t meghaladó 

homocisztein szintek esetében 2.5x-re, 20 umol/l-t meghaladó homocisztein szintek 

esetében 3-4x-re nő a thrombosis rizikó és a hyperhomociszteinémia fokozza a visszatérő 

thrombotikus események rizikóját is (48). A hyperhomociszteinémia szerzett módon is 

kialakulhat: az életkor előrehaladtával a homocisztein szint nő, férfiakon szintje magasabb 

(kb. 20%-kal), vesebetegségekben, daganatokhoz társulóan is kialakulhat, és bizonyos 

gyógyszerek szedése hajlamosító tényezőként szerepelhet (teofillin, antikonvulzív szerek, 

methotrexat). A homocisztein anyagcseréhez szükséges vitamin kofaktorok nem 

megfelelő bevitele is hozzájárul a hyperhomociszteinémia kialakulásához. Az átlag 

populációban 40 %-ot is elérheti azoknak a száma, akik nem fogyasztanak elegendő 

fólsavat, miközben táplálékuk bőven tartalmaz állati fehérjét, mely gazdag metionin forrás.

3.2. MAGAS FVIII SZINT

Bizonyos egyének esetében a magas FVIII szintek nagy valószínűséggel a FVIII 

génben kódoltan alakulnak ki. Az emelkedett FVIll:C (coagulans) aktivitás és FVIII: Ag 

(antigén) szintek thrombophilia kialakulásával mutatnak összefüggést. A 150 IU/dl-t 

meghaladó FVIII szintek mintegy 6x-s thrombosis rizikó fokozódást jelentenek a 100 lU/dl 

alatti FVIII szintedhez képest (49). Mivel a vércsoport és a von Willebrand faktor (VWF) 

szintek befolyásolják a FVIII koncentrációt, ezért ezek is rizikó faktornak tekintendők. A 

nem O-s vércsoportú egyéneknél mintegy 2x-s rizikó fokozódást lehet tapasztalni a O-s 

vércsoporttal szemben és azoknál az egyéneknél, akiknél a vWF szintek meghaladják a 

150 IU/dl-t 3x-s a rizikó fokozódás a 100 IU/dl alattiakkal szemben. A vércsoportok hatása 

a vénás thromboemboliás megbetegedések kialakulására a 70-es évek óta ismert és 

artériás érbetegségek kialakulása esetén is megfigyelhető (50,51). A vércsoport és a VWF



14

szintek azonban önmagukban nem rizikó tényezők, csak abban az esetben, ha magas 

FVI1I szinteket okoznak. Nemrégiben O'Donnell mélyvénás thrombosisban szenvedő 

betegeken igazolta, hogy a magas FVIII szint fokozott FVIII szintézis következménye és 

nem akut fázis reakció jele (52)

A 150 IU/di-t meghaladó FVIII szint az átlagpopuláció 11%-át érinti, a thrombosis 

rizikót 6x-ára fokozza (49). ez azt jelenti, hogy a populációra kivetített rizikó 35%, vagyis a 

mélyvénás thrombosisok kb. 30%-ában jelentősége lehet.

3.3. A FIBRINOLITIKUS RENDSZER MŰKÖDÉSE ÉS A THROMBOEMBOLIÁS 

MEGBETEGEDÉSEK

Isacson 1972-ben hívta fel a figyelmet először a fibrinolitikus rendszer zavarára 

idiopathiás vénás thrombosisok kapcsán (53). Vénás okklúziós tesztet követően csökkent 

fibrinolitikus aktivitást észleltek thromboemboliában szenvedő betegek mintegy 30-50%- 

ában (54,55). Harbourn és munkatársai csökkent fibrinolitikus aktivitást igazoltak 

visszatérő idiopathiás thrombosisokban szenvedő betegeik 86%-ánál, miközben 

szekunder mélyvénás thrombosisok kapcsán csak 29%-ban fordult elő (56). Mindezek 

alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a csökkent fibrinolitikus aktivitásnak etiológiai 

szerepe lehet az un. idiopathiás vénás thrombosisok kialakulásában. A későbbi 

vizsgálatok során a hypofibrinolizis hátterében először csökkent aktivátor aktivitást (t-PA) 

(55), majd emelkedett inhibitor szinteket (PAI-1) igazoltak (57).

Az az elképzelés, hogy az endogén fibrinolitikus kapacitás csökkenése szerepet 

játszik a cardiovascularis morbiditásban és mortalitásban olyan egészséges férfiakon 

nyert bizonyítást, akiknél magas a myocardialis infarctus (58) és a stroke rizikó (59), akik 

angina pectorisban illetve ischaemiás szívbetegségben (60), valamint ismeretlen 

etiológiájú myocardialis infarctusban szenvedtek (61). Patofiziológiai szinten azonban 

ellentmondások figyelhetők meg ezen adatok interpretálásában. Nem tisztázott, hogy a 

fibrinolízis működészavara elsődleges folyamat, vagy korai ateroszklerózis és ezzel 

összefüggő endothel működészavar következménye. További nehézséget jelent a tárolt, 

nem friss plazmaminták aktivitás értékeinek meghatározása, valamint a fibrinolízis 

paramétereinek orkadián változása. Mai ismereteink szerint a t-PA antigén az a marker, 

mely legmegbízhatőbban jelzi az aterothrombotikus rizikó fokozódást. A PROCAM study 

(egészséges férfiakon végzett vizsgálat) (62) és az ECAT study (Europian Concerted
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Action on Thrombosis - angina pectorisban szenvedő betegeken végzett vizsgálat) (63) 

statisztikailag szignifikáns rizikó fokozódást igazolt olyan egyéneknél, akik magasabb t-PA 

antigén szintekkel rendelkeztek. Ezek a megfigyelések azonban nem jelentik azt, hogy a 

fibrinolízis aktivációja nagyobb jelentőségű lenne az inhibícióhoz képest. A globális 

fibrinolitikus tesztek alapján az a legvalószínűbb, hogy a két rendszer közötti egyensúly a 

legfontosabb tényező a fibrinolitikus kapacitás meghatározásában. Epidemiológiai 

vizsgálatok során felmerült a genetikai predispozíció lehetősége is:

1. A PAI-1-et illetően a PAI-1 gén promoter régiójában írtak le egy specifikus 

inzerciós/deléciós polimorfizmust, melyben az egyik alléi szekvencia 4 guanint, a másik 5 

guanint tartalmaz. In vivo vizsgálatok alapján a 4 guanin tartalmú alléira homozigóta 

egyéneknél magasabb plazma PAI-1 koncentrációk észlelhetők (64). Egy fiatal férfiakon 

végzett vizsgálat során a 4G alléi jelenléte 2x-s rizikó fokozódást jelentett coronaria 

thrombosist illetően (65), míg egy középkorú férfiakon végzett nagy vizsgálat nem talált 

összefüggést (66). Tehát a thrombosis rizikót illetően az eredmények ma még nem 

egyértelműek.

2. A t-PA-t illetően összefüggést igazoltak a t-PA gén egy Alu-repeat-jében észlelhető 

inzerciós/deléciós polimorfizmus és a thromboemboliás megbetegedések között (67,68), 

ez az összefüggés azonban nem nyert bizonyítást az ECAT studyban (63).

3.3.1. A FIBRINOLITIKUS RENDSZER MŰKÖDÉSE

A fibrinolitikus rendszer működésének hatékonysága jelentős részben függ egy 

plazma fehérje, a plazminogén proteáz plazminná való átalakulásától, mely plazminogén 

aktivátorok hatására következik be. A plazminogén plazmin átalakulás katalizálásában 3 

aktivátor rendszer vesz részt:

- ? szöveti típusú plazminogén aktivátor (t-PA, Ms: 70.000), melyet a vascularis 

endothelium szintetizál (EXTRINSIC AKTIVÁCIÓ) (69), a t-PA aktivitás létrejötte függ az 

endothelből való felszabadulástól (70), a hepatikus clearance-től (71) és a fibrinnel való 

interakciótól (72),

- a kétláncú urokináz típusú plazminogén aktivátor (u-PA, Ms: 50.000), melyet vizeletből 

izoláltak először,

- valamint a véralvadás kontakt aktivációs rendszere, a FXII indukálta plazminogén- 

plazmin átalakulás (INTRINSIC AKTIVÁCIÓ).
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Thrombin jelenlétében a fibrinogén először fibrin monomerekké alakul, majd a 

képződött véralvadék a thrombin aktiválta FXIII révén stabilizálódik. A fibrin D-domén 

régiójában kialakuló kovalens keresztkötések oldhatatlan fibrin rög létrejöttéhez vezetnek. 

A fibrines alvadék kialakulása ugyanakkor trigger! jelent a plazmin számára a rög és a 

fibrinogén lizisének megkezdésére. A fibrinogenolízis fibrin degradációs termékek, a fibrin 

lízise D-dimer tartalmú keresztkötött fibrin degradációs termékek kialakulásához vezet. A 

fibrint azonban más proteázok is képesek emészteni, ilyenek az elasztáz és a kaíepszin 

G, melyek a polimorfonukleáris sejtek termékei. Mivel a fibrinolízis folyamata szoros 

kapcsolatban áll a gyulladással, a tumor invázióval, a metastasis képződéssel stb., 

felvetődik a kérdés, hogy a plazmin-e az egyetlen fibrinolitikus enzim (73,74).

3.3.2. A PLAZMIN HATÁSA. A PLAZMINOGÉN AKTIVÁCIÓ KLASSZIKUS ÚTJA

A plazmin egy szerin proteáz, melynek két láncát diszulfid hidak kötik össze. A 

nehézlánc felelős a specificitásért (funkciója a szubsztrát felismerés, 5 kringle- doménnel 

rendelkezik), míg a könnyűlánc az aktív triádot alkotja, utóbbi a szubsztrát proteolízisért 

felelős. A plazmint a máj szintetizálja proenzim formában, mely relatíve stabil 

koncentrációban kering a vérben. Plazminogén aktiváció során a zimogénben az Arg561- 

nél levő kötés hidrolízise következik be plazminogén aktivátorok hatására, hogy kialakítsa 

a ketláncú proteáz formát.

FIBRINOGÉN/FIBRIN DEGRADÁCIÓS TERMÉKEK:

A plazmin hatása a fibrinogénre és a nem- keresztkötött fibrinre:

Az alfa- láncok C terminális végéről kis molekulatömegű peptidek hasadnak le, 

velük egyidőben a béta- láncok N terminális végéről fibrinopeptid B tartalmú peptidek 

válnak le (FRAGMENT A,B,C), meghagyva a FRAGMENT X-et (Mt: 250.000 D). Ezt 

követően bekövetkezik a FRAGMENT D leválása (Mt: 100.000 D), meghagyva a nagyobb 

FRAGMENT Y-t. A FRAGMENT Y (Mt: 150.000 D) gyors hasadása második FRAGMENT 

D-í és FRAGMENT E-t (Mt: 50.000 D) eredményez. A FRAGMENT X,Y és E tartalmaz 

fibrinopeptid A-t, ha fibrinogénből származik, amennyiben fibrin eredetű, úgy nem. A 

FRAGMENT E kialakulását követően röviddel leválik a fibrinopeptid A. Ezt követően még



további, lassúbb degradáció zajlik, melynek végeredményei a késői kis rrioiekuiatömeyű 

termékek (FRAGMENT D és E), valamint nagy számban kisebb peptidek (1. ábra).

A plazmin hatása a keresztkötött fibrinre:

Plazmin natasara D-dimer felszabadulás észlelhető mely két FRAGMENT D 

gamma láncának keresztkötéséből alakul ki. Az in vivo kialakult thrombusban levő fibrin 

teljes egeszeben keresztkötött.

lá b ra : A PLAZMIN HATÁSA A FIBRINOGEN RE É S A NEM-KEREGZT KÖTÖTT 

FIBRINRE

FIBRINOGEN

► FRAGMENT A,B, C

FRAGMENT X

FRAGMENT D

FRAGMENT Y

------------------► FRAGMENT D

T

FRAGMENT E

3.3.3. A PLAZMINOGÉN AKTIVÁCIÓ KONTROLLJA

1. Szubsztrát szintű reguláció. A natív plazmmogén nem a legmegfelelőbb szubsztrát

a plazminogén aktivátorok számára. A hatékony aktivációhoz a zimogén módosulásaira
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van szükség (75). Konformációs módosulást okozhat a fibrin (76) es a 6-aminohexanoat 

(77), proteolitikus módosulás létrejöhet plazmin, tripszin, elasztáz vagy katepszin G 

emésztés hatására (73,75).

2. Aktivátor szintű szabályozás. Az urokináz típusú plazminogén aktivátor egyláncú 

formában szintetizálodik (scu-PA) és plazmin hatására válik aktív kétláncú formává (78). A 

szöveti típusú plazminogén aktivátor egyiánú polipeptidként szintetizálodik, ez egy 

enzimatikusan aktív fehérje és kétláncú formává való alakulása plazmin vagy kallikrein 

révén alig fokozza specifikus aktivitását (79). Az u-PA legalább egy nagyságrenddel 

erősebb aktivátor, mint a t-PA, de fibrin (79), endotheliális kofaktor (80), poliamidok, aktin, 

miozin, extracelluláris mátrix komponensek, prothrombináz komplex komponensei stb. 

jelenlétében a t-PA okozta plazminogén aktiváció jelentősen fokozódik. Mindkét aktivátorra 

kifejti hatását a plazminogén aktivátor inhibitor-1 (PA I-1) proteáz inhibitor, mely endothel 

eredetű (82,83) és equimoláris komplex képzésre képes mindkét aktivátor anyaggal 

(81,84,85,86). A PAI- 2-t először humán placentából izolálták (87,88), megtalálható 

monocytákban és makrofágokban is, ahonnan szekretálódni is képes (89,90,91,92,93,94). 

Gyakorlatilag valamennyi ér endothel sejtje képes t-PA termelésre. A t-PA aktív formában 

szekretálódik és a keringésben találkozik inhibitorával, a PAI-1-gyel, melynek során 

folyamatosan t-PA*PAI-1 komplexek képződnek. Kb. 6 perc az az idő, melynek során a 

keringésben levő aktív t-PA fele inaktív komplexszé alakul. Magasabb PAI-1 koncentrációk 

mellett (10x-s) a t-PA aktivitás féléletideje csökken (tizedére). Ebben a rendszerben 

érthető, hogy a t-PA vérszintje függ mind a t-PA, mind a PAI-1 szintektől. Fontos 

megjegyezni, hogy a plazminogén aktivátorokat az endothel sejteken kívül tumor sejtek is 

termelik. Exogén plazminogén aktivátor a streptokináz.

3. Plazmin szintű szabályozás. A plazmin saját képződését szabályozza: 

a natív plazminogén Lys-plazminogénné alakulásával, mely jobb szubsztrát a 

plazminogén aktivátorok számára, mint a zimogén;

az egyláncú u-PA kétláncúvá történő alakításával; 

az egyláncú t-PA kétláncúvá való konverziójával.

Ezek a reakciók pozitív feedback regulációt jeleznek.

Másrészt a plazmin aktivitás szabályozásában részt vesz egy igen hatékony 

plazma proteáz enzim rendszer. A plazmin inhibitor (korábbi nevén alfa-2-antiplazmin)



gyorsan ható inhibitor, mely a plazmában magas koncentrációban fordul elő (1 uM). 

Irreverzibilis, equimoláris komplexet képez a plazminnal, melyben az enzim elveszíti 

proteolitikus aktivitását (81).

Az alfa-2 makroglobulin ugyancsak plazmin inhibitor, bár hatásának 

mechanizmusa eltér a plazmin inhibitorétól és az antithrombintól. Utóbbi effektívebben 

vesz részt a plazmin inaktivációjában heparin jelenlétében (95).

3.3.4. ELASZTÁZ MEDIÁLTA FIBRINOLiZIS, A POLIMORFONUKLEÁRIS (PMN) SEJTEK 

ÁLTAL SZABÁLYOZOTT PLAZMINOGÉN AKTIVÁCIÓ

A PMN sejtek által termelt elasztáz fibrin és fibrinogén emésztésére képes (96). 

Hatékonysága a plazminhoz képest a polimerizált fibrinen egy nagyságrenddel kisebb, 

fibrinogén vagy fibrin monomerek esetében hasonló (97). Ezen kívül képes a kötőszövet 

elasztinjának, bizonyos kollagén típusoknak, az alfa-thrombinnak, a FV, FVII, FVIII, FIX, 

FXII, FXIII-nak, a von Willebrand faktornak és a nagy mólsúlyú kininogénnek a 

proteolízisére. Az u-PA-ra, a t-PA-ra és a plazminra nincs hatással, viszont az 

antithrombint, a plazmin inhibitort és a PAI-1-et inaktiválni képes. Ezen adatok értelmében 

elasztáz jelenlétében a teljes véralvadási folyamat elméletileg megbénulhat.

Ennek elkerülése érdekében két plazma proteáz inhibitor rendszer működik. Az 

alfa-1-proteáz inhibitor (korábbi nevén alfa-1-antitripszin) és az alfa-2-makroglobulin (98). 

A PMN sejtek aktiválódásakor termelődött myeloperoxidáz azonban képes az alfa-1- 

proteáz inhibitor inaktiválására (99). Elasztáz hatásra akkor kell számítani, amikor az 

inhibitor koncentráció alacsony (gyulladásos folyamatok kapcsán), vagy ha magas a 

myeloperoxidáz szint az aktivált PMN-ből és így a fő elasztáz inhibitor inaktiválódik.

Elasztáz vagy katepszin G hatására miniplazminogén termelődik, ez t-PA, u-PA 

vagy streptokináz hatására miniplazminná alakul, méghozzá sokkal hatékonyabb módon, 

mint a plazminogén plazmin átalakulás (65). A miniplazmin a fibrinogént és a fibrint azonos 

hatékonysággal emészti (97). A miniplazmint ugyanazok az inhibitorok gátolják, mint a 

plazmint, de az inaktiválás mértéke különböző. A miniplazmint a plazmin inhibitor vagy az 

alfa-1-proteáz inhibitor 5-1 Ox kevésbé inaktiválja, mint a plazmint (65,100). Az alfa-2- 

makroglobulin viszont eredményesebben inaktiválja a miniplazmint, mint a plazmint. A 

miniplazmin kevésbé érzékeny antithrombin és heparin hatással szemben is.



Az elasztáz mediálta út a fibrinolízis alternatív útját képezi. A kérdés az, hogy ilyen 

komplex inhibitor rendszer mellett, hogyan képesek a fibrinolízis alternatív útján ható 

enzimek a szubsztrátjukra hatást gyakorolni. Úgy tűnik, hogy amikor a fibrinolitikus 

enzimek a fibrinháló felszínén expresszálódnak és fibrinhez kötődnek, védelmet élveznek 

az inhibitor rendszerrel szemben. Az inaktivációs konstansok 100-2000x csökkennek, iqy 

a fibrin csak akkor tehető oldhatóvá, ha a proteolitikus enzimek a fibrin felszínén direkt 

módon aktiválódnak (100).

3.3.5. A FIBRINOLÍZIS LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATA

A fibrinolízis laboratóriumi vizsgálata során gyakori, fontos probléma a t-PA 

aktivitás mérési módszerének reprodukálhatósága. Ahhoz, hogy a keringésben levő t-PA 

aktivitást meghatározzuk, szükséges a t-PA és PAI-1 közötti interakció leállítása.

A t-PA artigén meghatározása során azt a teljes t-PA mennyiséget mérjük, mely 

eredetileg aktív formában termelődött. t-PA és PAI-1 meghatározás esetén figyelembe kell 

venni a vérszintek diurnális váltakozását, a fibrinolitikus aktivitás legalacsonyabb a reggeli 

órákban, legmagasabb kora délután (101). A stressz akut t-PA kiáramláshoz vezet, az 

alkohol bevitel megnyúlt lízis időket eredményez. A thrombocyták nagy mennyiségben 

tartalmaznak PAI-1-et, ezért a plazma PAI-1 szintek meghatározásakor a thrombocyta 

szegény plazma (PPP: platelet poor plasma) előkészítése nagy odafigyelést igényel.

Régebb óta ismert tény, hogy erős pozitív korreláció figyelhető meg a totál t-PA 

antigén és a PAI-1 antigén szintek között (102).

Számos szerző igazolt összefüggést a PAI-1 antigén koncentrációk és az inzulin 

rezisztencia között (103,104). A vizsgálatok a perifériás glukóz felvétel mérésével 

történtek. Úgy tűnik, hogy az inzulin rezisztencia egyike azon okoknak, mely mind a t-PA, 

mind a PAI-1 szintek arányos emelkedéséhez vezet (105). PAI-1 szint emelkedés 

észlelhető magas triglicerid értékek kapcsán (106), sepsisben és egyéb gyulladásos 

megbetegedésekben, posztoperatív periódusban (107) és malignus megbetegedések 

kapcsán (108). Mindkét érték csökkenése figyelhető meg fizikai terhelés, training (109), 

illetve orális kontraceptívum szedés kapcsán (110). A t-PA és PAI-1 közötti egyensúly 

rövid időre felborulhat, ha t-PA kiáramlás következik be, például akut fázis hatásban, illetve 

gyulladások fellépte esetén. Irodalmi adatok szerint a PAI-1 szint izolált emelkedését 

okozza a halolaj fogyasztása (111).



Az euglobulin lízis idő mérése a humán plazma globális fibrinolitikus aktivitásának 

meghatározására szolgál (112,113). A plazmából pH 5.3-nál kicsapódó euglobulin frakció 

tartalmazza a fibrinolitikus enzimrendszer komponenseit a fibrinogénnel együtt, a gátló 

anyagok egy részének kivételével, ezek ugyanis a plazma előzetes hígításával 

eltávozhatok a rendszerből. Az euglobulin frakció feloldása és thrombinnai való 

megalvasztása után az alvadék oldódási idejét regisztrájuk Ebben a vizsgálati 

rendszerben az extrinsic plazminogén aktivációnak tulajdonítanak jelentőséget (114,115). 

Anti-t-PA antitestek alkalmazása megnyújta az euglobulin lízis időt (116,117).

Irodalmi adatok alapján nem igazolódott összefüggés a t-PA antigén 

Koncentrációk és az euglobulin lízis idő között (118), viszont szoros összefüggést találtak 

az euglobulin lízis idő és a PAI-1 antigén szintek, valamint az euglobulin lízis idő és a t-PA 

aktivitás között (119). Úgy tűnik, hogy a plazma euglobulin frakciójában a t-PA aktivitás 

meghatározásában a PAI-1 szinteknek jelentőségük van, mivel a t-PA antigén és aktivitás 

szintek nem mutatnak pozitív korrelációt a t-PA*PAI-1 komplexek képződése miatt 

(120,121). Mindezek alapján valószínű, hogy a PAI-1-nek jelentősége van az euglobulin 

lízis idő mérési rendszerében, azonban, hogy pontosan mely aktivátor rendszerek 

érintettek még az euglobulin lízis idő kialakításában, az további vizsgálatokat igénylő 

probléma.

4. VELESZÜLETETT KOCKÁZATI TÉNYEZŐK A VÉNÁS 
THROMBOEMBOLIÁS MEGBETEGEDÉSEK KIALAKULÁSÁBAN

A herediter thrombophilia genetikailag meghatározott hajlam elsősorban 

vénás thromboemboliás megbetegedések kialakulására. Olyan primer 

hyperkoagulabilitás, mely az ismert, szerzett rizikó tényezők jelenléte nélkül, önmagában 

is képes thromboemboliás megbetegedéseket létrehozni, és jellemzi az ismétlődések 

fokozott kockázata is. Homozigóta állapotok önmagukban, illetve több genetikai defektus 

kombinálódása vezethetnek klinikailag thromboemboliás megbetegedések kialakulásához, 

azonban ezekhez a genetikai eltérésekhez is gyakran társul valamilyen környezeti rizikó 

tényező, mely szintén jelentőséggel bír a thromboemboliás kórkép manifesztálódásában.



Manapság az alábbi bizonyítottan veleszületett kockázati tényezők ismertek:

- Antithrombinopaíhiák

- Protein C hiány

- Protein S hiány

- FV:Q506 (FV Leiden mutáció)

- FII G20210A alléi jelenléte

- Dysfibrinogenaemiák bizonyos típusai

Veleszületett tényezők, melyek rizikó szerepe nem egyértelműen bizonyított:

thrombomodulin defektus, heparin kofaktor II hiány, plazminogén deficiencia, magas 

hisztidin-rich-glikoprotein szint, magas PAI-1 szint, PLA2 alléi jelenléte

A genetika; eltérések okozta thromboemboliás megbetegedések prevalenciájának 

meghatározásában 3 forrásra támaszkodhatunk: az egészséges populációban nyert 

eredményekre, a szelektálásán, vénás thrombosison átesett betegek adataira, valamint a 

szelektált, thrombophiliával rendelkező betegek eredményeire.

A veleszületett antithrombin és protein C hiány prevalenciáját illetően Tait és 

munkatársai 10.000 egészséges véradón végzett vizsgálat eredményei alapján a protein 

C hiány prevalenciáját 1: 500-nak, az I. típusú antithrombinopathia prevalenciáját 1: 5000- 

nek találták (122,123). Miletich és munkatársai 5.000 véradón végzett vizsgálatuk során a 

protein C hiány prevalenciáját 1: 250-300-nak találták (124). Protein S hiányt illetően nem 

rendelkezünk elegendő számú egészséges egyénen végzett vizsgálati eredménnyel, így a 

prevalencia adatok hiányosak. A FV Leiden mutációt illetően a kaukázusi populáción a 

prevalencia 3-7% között mozog (Svédországban 15%) (125,126,127), alig fordul elő 

Ázsiában, Afrikában, Baszkföldön, tehát a genetikai elváltozás a kaukázusi faj leválását 

követően alakulhatott ki, vagyis mintegy 30.000 évvel ezelőtt (128). A prothrombin gén 

polimorfizmus (G 20210 A) prevalenciáját 500 egészséges egyénen vizsgálva 2.3%-nak 

találták (129).

Szelektálásán, igazoltan mélyvénás thrombosison átesett betegekben a protein C, 

protein S és antithrombinopathiák együttesen kb. 5%-ban (130,131), APC rezisztencia kb. 

20%-ban (132,133), a prothrombin gén polimorfizmusa 6%-ban fordult elő (129).

Szelektált thrombophiliás betegekben a protein C, protein S hiány és az 

antithrombinopathiák prevalenciája együttesen 5-10% között mozog (133,134). A



leggyakoribb genetikai eltérés, az APC rezisztencia a betegek 30-60%-áná! (6,126), a 

prothrombin gén polimorfizmus, a második leggyakoribb genetikai eltérés a betegek kb 

18%-áná! (129) volt detektálható

Jelen dolgozat keretei kizárólag a gyakoribb, bizonyítottan veleszületett rizikó 

tényezők tárgyalását teszi lehetővé

4.1 ANTITHROMBINOPATHIÁK

Az antithrombinopathia 1965 óta, Egeberg közlése óta ismert. Ebben a kórképben 

a vénás thromboembolia leggyakrabban az alsó végtagokra lokalizálódik, ritkábban 

fordulnak elő felületes thrombophlebitisek. Fenotípust illetően kétféle antithrombinopathia 

ismert. Mind az l-es típus (alacsony aktivitás és antigén szintek), mind a ll-es típus 

(funkcionális zavar, variáns antithrombin jelenléte) thrombophiliát okoz, bár ismert, hogy a 

llc típus csak homozigóta esetben jár súlyosabb thrombophiliával.

A 70-es években munkacsoportunkból Nagy Ibolya és munkatársai közölték az 

antithrombinopathiák egyik első beosztását (135):

I. típus: az antithrombin aktivitás és antigén szintek párhuzamos csökkenése jellemzi.

II. típus: az antithrombin aktivitás csökkenése megtartott antigén koncentráció mellett.

III. típus: az antithrombin kóros heparin kötése jellemzi.

Később Sas Géza és munkatársai (136), majd a közelmúltban Lane és 

munkatársai jelentették meg az antithrombinopathiák újabb klasszifikációit (138). 

Manapság az alábbi osztályozás a legelterjedtebb:

I- es típus: a klasszikus antithrombin deficiencia, mind immunológiai, mind funkcionális 

módszerekkel csökkent antithrombin szintek mérhetők (kb. 50%).

II- s típus: a funkcionális módszerrel meghatározott antithrombin csökken

(heterozigótákbar. kb. 50%) és az antithrombin antigén egy jelentős részét variáns fehérje 

alkotja.

il.a: az immunológiai módszerrel mért antithrombin csak enyhén csökkent (kb 70%), és a

funkcionális vizsgálatokkal a reaktív helyet, a heparin kötést, illetve a plazma koncentrációt

érintő működészavar észlelhető (közülük legalább két független funkciózavar), multiplex

funkcionális defektus (pleiotropic effect, PE) jellemzi,

ll.b: a variáns jellemzője a reaktív hely (reactive site, RS) működészavara,

ll.c: a heparin kötő hely (heparin binding site, HBS) működési zavara észlelhető.
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Al első funkcionális antithrombin defektust Sas és munkatársai írták !e 1974-ben 

(Antithrombin III Budapest) (137).

A mai napig több: mint száz mutációt közöltek az antithrombin génben, melyek 

antithrombin csökkenéssel járnak (138). Az antithrombin csökkenés súlyosabb defektus, 

mint a herediter protein C vagy S hiány, a thromboemboliás megbetegedések fiatalabb 

életkorban, nemritkán gyermekkorban jelentkeznek. A betegek kb felénél az 1. 

thromboemboliás megbetegedés 25 éves kor előtt alakul ki. Szelektálásán, thrombosison 

átesett betegekben 0.5 illetve 1%-nak találták az abnormalitás előfordulását. 4000 véradót 

vizsgálva antithromhinopathia 0.02%-ban volt jelen, tehát igen ritka betegségről van szó. 

Ezen prevalencia adatok alapján mintegy 50x-s rizikó fokozódás észlelhető a vénás 

thrcmbosison átesett betegekben. Más vizsgálatok azonban csak kb. 5x-s rizikó

fokozódást említenek. A különbségért az egészséges egyénekben mért prevalencia 

adatok variabilitása felelős (0.05-1%) (122). A populációs adatok alapján az

antithrombinopathiák a thromboemboliás megbetegedéseknek csak kb. 1%-áért, a

thrombophiliáknak pedig kb. 4%-áért felelősek.

Antithrombinopathiák esetében a thromboemboliás megbetegedések környezeti 

rizikó tényezők fennállása nélkül is fellépnek, gyakran visszatérőek, gyakori a szokatlan 

lokalizáció, a pozitív családi anamnézis (139). Néhány családban súlyos thromboemboliás 

megbetegedések és így magasabb mortalitás volt észlelhető, de 10 család mortalitás 

adatai nem haladták meg az átlagpopulációét (140). Mivel az antithrombinopathiák ritka 

állapotok, tanulmányozásuk erősen szelektált családokban folyik, ezért elképzelhető, hogy 

a valóságosnál magasabb thrombosis rizikókat észleltek. Leiden mutáció jelenléte fokozza 

a thrombosis rizikót antithrombinopathiákban, szerzett rizikó tényezők jelenléte is

igazolható az esetek mintegy 30-50%-ában. Rendkívül heterogén megbetegedés, az 

enyhe heparin kötő hely defektustól a súlyos thrombosis hajlamot okozó reaktív hely, vagy 

kvantitatív zavarig széles spektrum megtalálható. A homozigóta forma az élettel nem 

összeegyeztethető, ezért ezek az egyének nem születnek meg. A heterozigóta állapotok 

között is igen nagy a klinikai variabilitás.

A szerzett antithrombinopathia leggyakoribb okai: májcirrhosis, nephrosis 

syndroma. fehéijevesztő enteropathia, DIC, sepsis, heparin ösztrogén - és L- 

aszparagináz kezelés.
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4.2. A PROTEIN C RENDSZER MŰKÖDÉSE ÉS SZEREPE A THROMBOEMBOLIÁS 

MEGBETEGEDÉSEK KIALAKULÁSÁBAN

4.2.1. A PROTEIN C RENDSZER BIOKÉMIÁJA ÉS FIZIOLÓGIÁJA

25

A protein C-t Stenflo izolálta 1976-ban bovin plazmából. Az új K vitamin 

dependens protein ioncserélő kromatografián harmadikként eiuaiódott, ezert a protein C 

jelölést kapta - azóta ez az elnevezés elfogadottá vált (141). Még ugyanebben az évben 

tisztázódott, hogy a protein C egy anticoagulans tulajdonságokkal rendelkező szerin 

proteáz természetű anyag zimogénje. Seegers és munkatársai hamarosan közölték, hogy 

a protein C azonos az általuk 1960-ban leit autoprothrombin lla-val. Seegers, Marciniak és 

mások kezdeti megfigyeléseik során a protein C számos tulajdonságát leírták, azonban 

csak Stenflo eredményeinek ismeretében került az érdeklődés középpontjába (142).

A protein S-t (S, mint Seattle) Di Scipio 1977-ben identifikálta (143). 

Aminoterminális szekvenciája nagy homológiát mutatott a prothrombin, a protein C, 

valamint a VII, IX, X-s faktorok megfelelő szekvenciáival, ezért K vitamin dependens 

proteinnek volt tartható. Nem igazolódott azonban zimogén prekurzor anyag funkciója és 

egészen 1980-ig egyéb funkciói sem voltak ismertek. Ekkor Walker közölte, hogy a protein 

C kofaktoraként a protein S részt vesz az aktivált FV inaktiválásában (144).

A protein C a thrombin hatására válik aktívvá limitált proteolitikus hasítással, ez a 

folyamat azonban kinetikailag ineffektív, ezért nem valószínű, hogy fiziológiás 

körülmények közót végbemenne. Esmon és Owen munkájuk során feltételezték, hogy 

ehhez az aktivációs lépéshez egy endotheliális kofaktor jelenléte szükséges. Alapvető 

állatkísérletes modelljükben nyúl szív érrendszerét egyidőben protein C-vel és nyomnyi 

mennyiségű thrombinnal áramoltatták át és ezen körülmények között mintegy 20.000x-ére 

fokozódott a protein C thrombin általi aktivációja (145). Szerzők a feltételezhető 

endotheliális tényezőt thrombomodulinnak nevezték el. Később igazolták az endothel 

sejtek thrombomodulin expresszióját szövetkultúrában, majd nemsokkal ezt követően az 

újonnan felfedezett kofaktort nyúl tüdő detergens extraktumából izolálták (146).

A protein C a humán plazmában 65 nM koncentrációban fordul elő (4 mg/liter), 

féléletideje kb. 10 óra. Férfiakban és nőkben azonos koncentrációk mérhetők, az életkor 

előrehaladtával azonban szignifikáns emelkedés észlelhető (4%/ 10 év) (147). A 461 

aminósavból álló, egyláncú polipeptidet a máj szintetizálja. Az érett kétláncú forma, mely



egy 41 kD molekulatömegü nehézláncból és egy diszulfid híddal hozzákapcsolódott, 21 k.D 

molekulatömegű könnyüláncból áll egy dipeptid (Lys156 -Arg157) lehasadását követően 

alakul ki (148,149). A protein C a thrombin hatására válik aktívvá (Arg 169- Leül 70 kötés 

hasításával); ez a normálisan igen lassan végbemenő reakció lényegesen felgyorsul, ha a 

thrombin endotheliális transzmembrán receptorához, a thrombomodulinhoz kötődik. 

Nemrégiben írták le és klónozták az endotheliális protein C receptort (EPCR) (150) Az 

EPCR-hez való kötődés fokozza a protein C thrombin-thrombomodulin által történő 

aktivációját, és gátolja az aktivált protein C anticoagulans aktivitását. Az EPCR a protein 

C-l és az ativált protein C-t azonos affinitással köti.

Thrombomodulin jelenlétében az aktivált FX is képes a protein C aktiválására és 

bizonyos vipera venomok (Agkistrodon contortrix contortrix) thrombomodulin jelenléte 

nélkül is aktiválódást okozhatnak.

Kofaktora, a protein S jelenlétében az aktivált protein C (APC) szelektív 

proteolízissel fokozza a FVa és a FVIIIa inaktivációját és ezáltal csökkenti a thrombin 

képződést (151). A FXa vetélkedik az aktivált protein C-vel a FVa-hoz való kötődésért, és 

képes megvédeni a FVa-t az inaktivációtól. A protein S segíti a protein C anticoagulans 

hatását azáltal, hogy kiküszöböli a FXa protektív hatását.

Az APC fibrinolitikus és anti-inflammációs hatással is rendelkezik. Előbbi 

létrejöttében szerepet játszik, hogy a protein C képes komplexet képezni a plazminogén 

aktivator inhibitor 1-gyel, ezáltal megnő a fibrinolízis kulcsenzimjének, a plazminnak a 

képződése. Az aktivált protein C ezen kívül gátolja a thrombin hatására aktívvá váló 

fibrinolízis inhibitor (TAFI) működését és ezáltal is fokozza a fibrinolitikus aktivitást (2. 

ábra)

Ismert tény, hogy a keringő aktivált protein C (APC) szintjét számos tényező 

befolyásolja: ilyenek az V-s faktor Leiden mutációja, membrán foszfolipidek (pl. a 

kardiolipin), heparin és egyéb glukózaminoglikánok stb. Griffin vizsgálatai alapján a HDL 

(high density lipopro+ein) szignifikánsan fokozza az APC anticoagulans hatását:

1. Foszfolipid felszínt képző tulajdonságánál fogva fontos anticoagulans kofaktor az 

aktivált protein C hatásának létrejöttében.

2. Fokozza az aktivált protein C protein S dependens Arg 306-on létrejövő V faktor 

inaktiváló hatását.

3. Ateroprotektív, fenti tulajdonságainál fogva (FV inaktiváció) downregulálja a thrombin 

képződést.



A HDL anticoagulans aktivitása módosított prothrombin idő rendszerben merhető (152).

2. ábra: A protein C rendszer működése

FVa és FVIIIa

Thrombomodulin

Vascularis endothel

Rövidítések: APC: aktivált protein C, EPCR: endotheliális protein C receptor, TAFI: thrombin hatására aktívvá 
váló fibrinolízis inhibitor, PAI-1: plazminogén aktivátor inhibitor-1
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4.2.2. A PROTEIN C RENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA

A protein C aktivációja a zimogén plazma koncntrációjától és a thrombin 

thrombomodulin komplex elérhetőségétől függ. Az aktivált protein C aktivitását a protein S 

szabályozza, de a fő regulációs mechanizmus az inhibitor rendszerek jelenléte. A szerin 

proteáz inhibitor család legalább két tagja képez komplexet az aktivált protein C-vel.

Az elsőt protein C inhibitornak nevezzük, 57.000 D molekulatömegű glikoprotein, 

mely a plazmában 90 nM koncentrációban található meg. A heparin fokozza a gátlás 

mértékét mintegy 30x-ra. A protein C inhibitor gátolja a thrombin, a FXa, a t-PA, a 

kallikrein, valamint a tripszin és a kimotripszin hatását, és ezen reakció sebessége is nő 

heparin hatására.

Az aktivált protein C másik fő plazma inhibitora az alfa-1 -antitripszin, mely 

elsősorban heparin jelenléte nélkül aktív. DIC-ben igazolták alfa-1 antitripszin és aktivált 

protein C komplexek jelenlétét. Az aktivált protein C hatását az alfa- 2 -  makroglobulin és 

az alfa-2 antiplazmin is gátolják. Degradációja fokozódik elasztáz és katepszin G 

jelenlétében is (147).

4.2.3. A HEREDITER PROTEIN C HIÁNY

A herediter protein C hiány autoszómálisan öröklődő megbetegedés, mely fokozza 

a vénás thromboembolia kialakulásának rizikóját (153,154,155). A heterozigóta forma 

mintegy 5-10-szeresére fokozza thromboembolia rizikót. A rizikó jelentősen nő egy másik 

inhibitor defektus, vagy környezeti rizikó tényező egyidejű jelenléte esetén (156). 

Thrombophiliás betegekben a protein C hiány prevalenciája 2-9% (157,158), fiatal betegek 

visszatérő vénás thrombosisai esetén elérheti a 10-15%-ot (159). A heterozigóta protein C 

hiány prevalenciája az átlagpopulációban relatíve magasabb: 0.1-0.3% (160), közülük a 

többség nem rendelkezik pozitív családi anamnézissel Egészséges véradók között a 

prevalencia protein C antigén meghatározásra alapozva: 1/200-1/300 (161). Mivel a 

plazma protein C koncentrációját illetően átfedés figyelhető meg a normális egyének és a 

heterozigóta protein C hiányos betegek eredményei között, úgy tűnik, hogy a plazma 

protein C koncentrációja nem elsődleges meghatározója a megbetegedésnek (162,163). 

Gyakran mérhetetlen, vagy igen alacsony protein C koncentrációk mellett és a
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heterozigóta állapotok egy részében sem találunk klinikai tüneteket Mindezek a korábban 

dominánsnak hitt öröklésmenet mellett felvetik a recesszíven öröklődő protein C hiány 

lehetőségét is (163.164.165). A heterozigóta, klinikailag tüneteket okozó forma 

prevalenciája az átlagpopulációban 1/16.000 és 1/36.000 között mozog, a homozigóta és 

összetett heterozigóta állapotok előfordulása: 1/500.000- 1/750.000 születés.

A herediter protein C hiány klinikai megjelenési formái változóak. Homozigóta 

illetve összetett heterozigóta állapotokban közvetlenül a születést követően fatális purpura 

fulminans (nagy echymosis, mely később necroticussá, vagy gangrenosussá válik) vagy 

igen súlyos thromboemboliás megbetegedések alakulnak ki (166,167). A leggyakoribb 

klinikai megjelenési forma a felnőtt korban fellépő visszatérő mélyvénás thrombosis. Ez az 

enyhébb klinikai megjelenési forma azonban gyakran észlelhető homozigóta vagy 

összetett heterozigóta esetekben is, ahol a protein C koncentráció 1-30% között mozog, 

vagy akár mérhetetlen is lehet. Ritkán masszív nagyér thrombosisok, vagy központi 

idegrendszeri thrombotikus események is előfordulhatnak.

Fenotípust illetően kétféle állapot különithető el:

l-s típus: gyakoribb, a protein C aktivitás és antigén szintek párhuzamos csökkenése 

jellemzi, melyet csökkent protein szintézis, vagy a protein C molekulák csökkent stabilitása 

okoz.

I ls  típus: a protein C biológiai aktivitásának csökkenése jellemzi (mind az anticoagulans 

aktivitást - koagulációs módszer, mind a szintetikus szubsztráttal mért proteáz aktivitást 

üietően - amidolitikus módszer), megtartott antigén koncentrációk mellett, abnormálisán 

működő protein C molekula szintetizálódása révén. 18 féle mutációt azonosítottak, melyek 

II. típusú protein C hiányt okoztak. Ezek többsége a szerin proteáz domént érintette. 

Érdekes megfigyelés, hogy az esetek felében az aktivitás csökkenést kizárólag 

anticoagulans módszerrel lehetett igazolni, az amidolitikus módszerrel mért proteáz 

aktivitás normálisnak bizonyult.

A protein C cDNS-t és gént Foster klónozta és szekvenálta az 1980-as évek közepén 

(168,169). Ágén a 2-s kromoszómán helyezkedik el q13-q14-es pozícióban (170), 11.6 kb 

hosszúságú, 9 exont és 8 intrant tartalmaz, melyek közül az első exon nem íródik át. A 

protein C génje nagy homológiát mutat más K vitamin dependens szerin proteázok 

génjével, mint a FII, FVII, FIX, FX és mai ismereteink szerint ennek az az oka, hogy ezek a 

gének egy közös génősből fejlődtek génduplikációs mechanizmussal. A 2-s exon kódolja a 

szignál pepiidet, a 3-s exon a propeptidet, mely nélkülözhetetlen a gamma karboxilációhoz
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és egy 38 aminósavból álló szekvenciát, mely 9 glutaminsav rezlduumot tartalmaz. A 

propeptid kötőhellyel rendelkezik a karboxiláz enzim részére, mely a glutaminsav 

reziduumokat dikarboxilsavvá (GLA) alakítja, így képessé téve a kálcium kötésre, mely 

nélkülözhetetlen a foszfolipidhez való kapcsolódáshoz és a protein C anticoagulans 

aktivitásához. A 4-s exon egy összekötő szekvenciát kódol, mely egy helikális aromás 

szakasz, az 5-s és a 6-s exon egy-egy epidermális növekedési faktor szerű (EGF-like) 

domént, a 7-s exon a linker pepiidet (dipeptid, Lys 156- Arg157), melynek iehasadásakor 

képződik az érett kétláncú protein C, valamint az aktivációs pepiidet (thrombin hatására az 

aktivációs helyről egy 12 aminósavból álló peptid válik le), a 8-s és 9-s exonok a szerin 

proteáz domént, melyben a katalitikus triád mindhárom tagja megtalálható, a His211 a 8-s 

exonban, valamint az Asp257 és a Ser360 a 9-s exonban. Az utolsó kódoló régió az Va 

faktor számára kötőhelyek kódolásáért is felelős (171,172,173,174,175) (3. ábra).

Az egyláncú formában szintetizálódott fehérje számos poszttransziációs 

módosuláson megy keresztül:

a szignál peptid és a propeptid lehasadása, 

a Gla dómén 9 glutaminsav rezíduumának gamma karboxilációja, 

a linker peptid (dipeptid, Lys156- Arg157) lehasadása, melynek eredményeként 

képes az egyláncú forma kétláncúvá alakulni 

azAsp71 béta-hidroxilációja.



3. ábra: A protein C gén és az általa kódolt fehérje domének 

Lokalizáció: Kr. 2 q13-q14,11 kb



Reitsma és mtsai az 1995-ben megjelent protein C nénre vonatkozó mutációs 

adatbázisban a protein C génben előforduló abnormalitások egész sorát írták le (176). A 

334 beteg 160 féle genetikai eseményét tartalmazó adatbázisban legnagyobb számban a 

missense mutációk (66%) fordultak elő, melyek I s típusú protein C hiányt okoztak és 

heterozigóta állapottal jártak.

4. abra: A PROTEiN C GENBEN L t iK I  Mü lÁ C lÜ ft AZ 1995-BEN MEGJELENT 

ADATBÁZiS ALAPJÁN

Mutáció típusa Hordozók száma Genetikai eltérések száma i

Promoter mutációk 4 4 i
5' nem átíródó szakasz mutációi 2 2

| Splice site abnormalitások 18 11 !
ln-frame deléciók 5 4 !

| Frameshift deléciók 10 7
ln-frame inzerciók 2 2 !
Frameshift inzerciók 6 5
Kombinált deléció/inzerció 1 1
Nonsense mutációk 34 8
Missense mutációk 243 107 !
Silent mutációk 9 9

Összesen: 334 160

Az adatbázist áttekintve kiderül, hogy genetikai abnormalitások egész sora

figyelhető meg a protein C gén mind a 9 exonjában, így protein C hiányos,
thrombophiliában szenvedő betegekben a teljes protein C gén genetikai vizsgálata
indokolt.

Nagyszámú beteg vizscjálata esetében a direkt szekve;naias rendkívül költség es
időigényes procedúra. A szűrő módszerek elterjedése lehetővé tette, hogy a mutációt
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valamely génszakaszra lokalizáljuk és később a figyelmet a mutáns génszakaszra 

irányítva végezzük el a szükséges szekvenálást. A polimeráz láncreakció (PCR) és a 

denaturáló grádiens gélelektroforézis (DGGE) kombinációját 1994-ben Gandrille és 

munkatársai alkalmazták először a protein C génben előforduló mutációk szűrésére. A 

módszer az alacsony guanin-citozin tartalmú exonok vizsgálatára alkalmas (exon 

1.2.3.6.7 8.9). mivel lényege, hogy a PCR során használt primerpár egyik tagjához guanin 

(G) - citozin (C) tartalmú kapcsot illesztenek (G-C clamp). Ez magas G-C tartalmú exonok 

esetében a primer kötődésének specificitását jelentősen rontaná (177,178). Japán szerzők 

néhány éve PCR és egyláncú konformációs polimorfizmus vizsgálat (SSCP) kombinációját 

javasolták a protein C génben előforduló mutációk szűrésére (179).

A herediter protein C hiány genetikai vizsgálatáról szóló adatok elsősorban a 

nyugati országokból és Japánból származnak, Magyarországon elsőként közlünk mutáció 

szűréssel és verifikálással kapcsolatos adatokat csökkent protein C anticoagulans 

aktivitással rendelkező betegekben.

4.3. PROTEIN S HIÁNY

A protein S két, nagy homológiát mutató génje a 3-as kromoszómán található, az 

egyik az aktív gén, a másik az un. pszeudogén. K vitamin dependens tényező, a protein C 

kofaktora. Májsejtek, endothelium és megakariocyták termelik. A keringő protein S 60%-a 

komplexet képez a komplement C4b-kötő proteinjével és nem rendelkezik APC kofaktor 

aktivitással. 40%-a szabad formában kering és APC kofaktor aktivitással rendelkezik. 

Ebből adódik a szoros patofiziológiai kapcsolat a protein C rendszer és a komplement 

rendszer között, mely fontos szerepet játszik a gyulladásos folyamatok mediálásában. 

1984 óta számos családot írtak le, akiknél herediter protein S hiány volt igazolható. Ezideig 

összesen két súlyos homozigóta protein S hiányban szenvedő beteg esetét közölték. A 

herediter protein S hiányos családokban az APC rezisztencia koszegregációja mintegy 

40%-ban megfigyelhető.

A klinikai tünetek hasonlóak a protein C hiányban észleltekhez, az azonban nem 

ismert, hogy az egyes protein S hiány típusok hasonló thrombosis rizikót jelentenének. 

Fenotípust illetően korábban három alcsoportot különítettünk el: 

l-s típus: a totál és a szabad protein S antigén szintek csökkenése, és alacsony protein S 

aktivitás jellemzi,



i|-s típus: funkcionális zavar, a protein S aktivitás csökkenése jellemzi normális totál es 

szabad antigén szintek mellett,

lll-s típus: alacsony szabad protein S szint és protein S aktivitás mérhető, normális totál 

protein S antigén mellett.

Nemrégiben közölték, hogy az l-s és a lli-s típus ugyanazon genotípus 

fenotípusban megmutatkozó variánsai lehetnek (131). A total protein S szintet számos 

tényező befolyásolja (pl. életkor), igy manapság elfogadott, hogy a protein S hiány 

verifikálásának legmegfelelőbb módszere a szabad protein S antigén meghatározása. Két 

vizsgálatban igazolták, hogy a plazma szabad protein S szintje alacsony a 

thromboembolián átesett betegek mintegy 3.1%-ában, és egészségesek mintegy 1.3 -  2.1 

%-ában. Mindezek alapján a protein S hiány a thromboembolia rizikót kb. 2x-ére fokozza 

(180). Vannak azonban olyan családok, ahol a thrombosis rizikó megegyezik a protein C 

hiányban leírtakkal. A protein S hiány prevalenciája az átlagpopulációban nem pontosan 

ismert, így a protein S hiányhoz társuló thrombosis rizikót sem lehet egyértelműen 

megadni.

A protein S génben előforduló mutációk protein S hiánnyal társulnak, azonban 

genetikai defektust a protein S hiányos betegek 40-90%-ánál lehet igazolni. Az esetek 

mintegy 50%-ában missense mutációk fordulnak elő genetikai zavarként. Ezideig a 

mutációs adatbázis mintegy 70 féle genetikai eseményt rögzít a protein S génben.

4.4. APC REZISZTENCIA

1993-ban Dahlbáck és munkatársai azt tapasztalták, hogy ha thromboembolián 

átesett betegeik plazmájához aktivált protein C-t (APC) adnak, akkor a betegek egy 

részében nem jön létre olyan mérvű megnyúlás az aktivált parciális thromboplasztin 

időben, mint amilyen elvárható lenne. Ezt az állapotot nevezték el APC rezisztenciának, és 

hátterében egy addig ismeretlen protein C kofaktor hiányát tételezték fel (5). Később 

kiderült, hogy az "ismeretlen" kofaktor az V-s faktor, és 1994-ben Bertina és 

munkacsoportja tisztázták, hogy az APC rezisztencia hátterében az esetek mintegy 90- 

95%-ában az V-s faktor gén pontmutációja áll (FV R506Q, FV Leiden). A FV gén 1691-es 

nucieotid pozíciójában egy adenin guanin csere következik be, mely az Arg506 Gln-ra 

történő kicserélődéséhez vezet (181). Az Arg506 jelentősége abban rejlik, hogy ez az 

egyik olyan aminósav (az Arg306 és az Arg679 mellett), melyen keresztül az APC kifejti az



FV-ra gyakorolt hatását. Leiden mutáció jelenlétekor az V-s faktor inaktiválás sebessége 

kb. 10x lassúbb, mint normál genotípus esetében. Az APC rezisztencia gyakori, enyhébb 

thrombophilia rizikót jelent. Heterozigóta formája 5-1 Ox-re. homozigóta formája mintegy 50- 

100x-ra fokozza a thromboembolia rizikót. Mélyvénás thrombosison átesett betegeknél kb. 

20%-ban. vénás thrombophiliás betegek mintegy 30- 60%-ában igazolható jeieniete. Az 

összes thromboemboliás megbetegedések kb. 20%-áért tehető felelőssé ez a defektus.

A betegek mintegy 25%-ánál az 1. thromboemboliás esemény 50 éves kor előtt 

következik be (127). Az APC rezisztencia és a herediter protein C hiány relatív rizikójában 

nincs különbség, ez azt jelenti, hogy a két abnormalitás nem különbözik súlyosságukat 

illetően (131,132).

Saját vizsgálataink alapján 116 thrombophiliás betegből 51-nél (44%) igazolódott 

véralvadási módszerrel APC rezisztencia, 44 betegnél FV:Q506 (Leiden) mutáció (38%), 

vagyis az APC rezisztens betegek 86.3%-ánál volt megtalálható a genetikai defektus. 10 

betegnél homozigóta, 34 betegnél heterozigóta formában észleltük a genetikai eltérést. A 

homozigóták 80%-ánál, a heterozigóták 65%-ánál egyéb rizikó tényezők jelenléte nélkül 

alakultak ki a thromboemboliás megbetegedések, és homozigóták esetében átlagosan 4.6 

évvel korábban manifesztálódtak, mint heterozigótáknál (182).

Az V-s faktor Leiden mutációjáról igazolódott, hogy nemcsak az alsó végtagi 

mélyvénás thrombosisok rizikó tényezője, hanem az agyi vénás thrombosisok és a 

felületes thrombophlebitisek kialakulásában is lényeges rizikó szereppel bír. Az artériás 

thrombosisokat illetően azonban szerepe változatlanul ellentmondásos. Az APC rezisztens 

betegek egy része nem rendelkezik az V-s faktor Leiden mutációjával. Néhányuknál 

igazolódhat ugyan az un. Cambridge mutáció (Arg306-Thr) az V-s faktor génben, mely 

ismert rizikó tényező, azonban többségüknél az APC rezisztencia molekuláris alapjai nem 

ismertek. A közelmúltban leírt Hong Kong mutáció (Arg306- Lys) nem okoz egyértelműen 

APC rezisztenciát. Az APC rezisztencia nem genetikai okai lehetnek még a terhesség, a 

fogamzásgátló szedés, magas FVIII szint, lupus anticoagulans jelenléte és a központi 

idegrendszeri stroke.

4.5. FII 20210A ALLÉL JELENLÉTE

A prothrombin gén a 11-s kromoszómán található, 3' nem átíródó régiójában 

bekövetkező G20210A csere a plazmatikus prothrombin szint emelkedését okozza ma



még nem teljesen ismert mechanizmussal (magasabb transzlációs ráta, stabilabb mRNS 

képződés). Ennek a variánsnak a prevalenciája 2.3% az átlag populációban és 6.2% a 

thrombosison átesett betegekben ami 2 8-s relatív rizikót jelent a variáns hordozói 

számára (129). Gyakori genetikai defektus, mely azonban kisebb rizikót jelent, mint az 

antiíhrombinopathiak. a protein C. protein S hiány vagy a FV Leiden mutáció. A 

polimorfizmus jelenléte szorosan összfügg az FI! szintekkel, utóbbi pedig meghatározza a 

thrombosis rizikót. A LII szint 115 iU/'dl fölé való emelkedése a vénás thrombosis rizikót kb. 

2x-ére fokozza. Az alábbi ábra eredményei 424 beteg és 474 kontroll személy adataiból 

származnak, minden betegnél történtek DNS vizsgálatok és egyikük sem részesült orális 

anticoagulans kezelésben (129) (5. ábra).

5. ábra: A PROTHROMBIN SZINTEK, A PROTHROMBIN GENOTÍPUS ÉS A "" 

THROMBOSIS RlZlKŰ ALAKULASA THROMBOEMBOLIAS BETEGEKBEN ES

j  Plazma PTR szint

j  (lU/dl)

OR FII 20210A genotípus prevalenciája 

Betegek (%) Kontroll (%)

95 alatt 1 0 0
95-104 1.3 2.8 0
104-115 1.4 6.9 1.7

I 115 felett 2.2 18.2 9.3

j  Rövidítések: OR: Odds ratio= becsült relatív kockázat

4.6. DYSFIBRINOGENAEMIÁK EGYES TÍPUSAI

Menache igazolta először 1963-ban, hogy a fibrinogén kvalitatív abnormalitása 

örökletes megbetegedés, azóta számos abnormális fibrinogén molekula került leírásra. 

Eddigi ismereteink alapján azonban a különböző fibrinogén molekulák nem reprezentálnak 

különböző megbetegedéseket. Az esetek többségében a herediter dysfibnnogenaemiak 

autoszómálisan, inkomplett domináns módon öröklődnek. 3 különböző funkcionális



abnormalitás ismert, melyek a thrombin -fibrinogén reakció mindhárom lépését 

(enzimatikus, polimerizációs és stabilizációs) érintik.

A betegek lehetenek tünetmentesek, azonban a kórkép gyakran enyhe 

vérzékenység, illetve thromboemboliás megbetegedések formájában jelentkezik. Ritka 

megbetegedés, mely az átlagpopulációban kevesebb, mint 0.01%-ban, thrombosison 

átesett betegekben pedig 0 1-1%-ban fordul elő

5. CÉLKITŰZÉSEK

5.1. A FIBRINOLITIKUS RENDSZER MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS 

VIZSGÁLATAINK CÉLKITŰZÉSEI

1. Az euglobulin lízis idő (ELI), valamint a t-PA és a PAI-1 aktivitások, a t-PA és a PAI-1 

antigén szintek közötti összefüggés vizsgálata 27 egészséges önkéntesben annak 

megállapítására, hogy mely aktivátor vagy inhibitor rendszer játszik szerepet az euglobulin 

lízis idő meghatározásában.

2. Okklúziós tesztet követően mért euglobulin lízis idő eredmények alapján az önkéntesek 

reszponder státuszának megállapítása majd a fibrinolízis vizsgálatok (t-PA és PAI-1 

aktivitások, t-PA és PAI-1 antigén szintek, plazminogén, antiplazmin) értékelése a 

reszponder csoportokat figyelembe véve.

3. A fibrinolitikus aktivitás (ELI, t-PA és PAI-1 aktivitások, t-PA és PAI antigén szintek) 

longitudinális változásának vizsgálata 4 egymást követő héten ismételt mérések 

segítségével 12 egészséges önkéntesben.

4. A reszponder státusz változásának vizsgálata a fibrinolízis 4 hetes longitudinális 

elemzése során egészséges önkéntesekben, vagyis annak meghatározása, hogy a jó! és 

a rosszul reagáló státusz a követési idő alatt mindvégig változatlan marad, vagy mutat 

eltérést bizonyos önkéntesek esetében.

5. Fibrinolízis vizsgálatok (euglobulin lízis idő, t-PA és PAI-1 aktivitás okklúziós tesztet 

megelőzően és azt követően) végzése herediter antithrombinopathiás betegekben annak



megállapítására, hogy a fibrinolitikus rendszer zavara milyen szereppel bír ezen betegek 

thromboemboliás megbetegedéseinek kialakulásában.

6. Hemoreolögiai- (plazma és teljes vér viszkozitás, erythrocyta aggregáció), véralvadási 

es genetikai vizsgálatok (protein C, protein S aktivitás, lupus anticoagulans, FV Leiden 

mutáció, FII 2021OA alléi jelenléte. MTHFR C677T mutáció) végzése herediter 

dntithrombinopathiás betegekben annak megállapítására, hogy egyéb szerzett és 

veleszületett rizikó tényezők milyen szerepet játszanak ezen betegek thromboemboliás 

megbetegedéseinek kialakulásában.

5.2. A CSÖKKENT PROTEIN C AKTIVITÁSSAL RENDELKEZŐ BETEGEKEN VÉGZETT 

VÉRALVADÁSI ÉS GENETIKAI VIZSGÁLATAINK CÉLKITŰZÉSEI

1. Célunk volt vizsgálni, hogy csökkent protein C aktivitással rendelkező betegeknél és 

családtagjaiknál ^34 család 47 tagjánál) milyen gyakorisággal észlelhetők genetikai 

defektusok a protein C génben.

2. Mely genetikai defektusok fordulnak elő gyakrabban hazánkban a herediter protein C 

hiányos betegek között ?

3. Milyen egyéb inhibitor defektusok észlelhetők az alacsony protein C aktivitással és a 

protein C génben mutációval rendelkező betegekben ?

4. A genetikai defektus meghatározza-e a klinikai kép alakulását ?

5. Van-e összefüggés a protein C aktivitások alakulása és a FV:Q506 jelenléte között ?

6. Mi a jelentősége a genetikai vizsgálatoknak herediter protein C hiányban ?

7. A protein C génben mutációval nem rendelkező, alacsony protein C aktivitású betegek 

véralvadási és egyéb genetikai vizsgálati eredményeinek értékelése.
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8 Alkalmasak-e az irodalomban ajánlott szűrő módszerek (denaturáló grádiens 

gélelektroforézis - DGGE, egyláncú konformációs polimorfizmus vizsgálat - SSCP) a 

protein C génben előforduló mutációk szűrésére ?

9 Új, eddig nem közölt genetikai eltérések leirása magyar protein C hiányban szenvedő 

betegekben

6. BETEGEK, ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK

6.1 A FIBRINOLITiKUS RENDSZER VIZSGÁLATA

6.1.1. ÖNKÉNTESEK. BETEGEK

A korrelációs vizsgálatokba, valamint a reszponder státusz megállapítását célzó 

vizsgálatokba 27 egészséges önkéntest vontunk be, 17 férfit és 10 nőt. Átlagéletkoruk 

24.89 ± 4.46 év volt (19-37 év). Valamennyi negatív thromboemboliás vagy vérzékeny 

anamnézissel rendelkezett, egyikük sem volt dohányzó, body mass index alapján nem volt 

közöttük elhízott, mindannyian normális szérum lipoprotein szintekkel, vese és 

májfunkciós paraméterekkel, normális vércukor és vérkép eredeményekkel rendelkeztek. 

Hyoertonia egyikük anamnézisében sem szerepelt vérnyomás értékük 110/80 és 130/85 

Hgmm között mozgott, valamennyien normális EKG-val rendelkeztek és fizikális 

vizsgálatuk során nem volt igazolható kóros eltérés.

A fibrinolízis longitudinális változásának vizsgálatába 12 egészséges önkéntest 

vontunk be, akik a fenti bevonási kritériumoknak ugyancsak mindenben megfeleltek. 

Valamennyien férfiak voltak, átlagéletkoruk 24.7 ± 5.56 év volt.

Mindkét vizsgálatba bevont önkéntesek írásbeli beleegyező nyilatkozatot adtak, a 

vizsgálatokat az POTE Etikai Bizottságának engedélyével folytattuk a 90-es évek elején.

Az antithrombinopathiás betegeken végzett fibrinolízis-, hemoreológiai- és 

részletes véralvadási, valamint genetikai vizsgálatok 11 veleszületett antithrombin 

defektusban szenvedő betegnél történtek. A betegek átlagéletkora 40.81 ± 12.48 év volt, 

nem szerinti megoszlásuk 5 férfi és 6 nő beteg, l-s típusú antithrombinopathiát 5 betegnél, 

llc típust 6 betegnél igazoltak vizsgálataink. Az átlagos megfigyelési idő 131.2 hónap 

(közel 11 év) volt.



A megfigyelési idő alatt alsó végtagi mélyvénás thrombosis 9 betegben (81%) 

igazolódott összesen 24 alkalommal (!!!). Felületes thrombophlebitis 5 betegnél (45%) 9 

alkalommal, pulmonalis embólia 7 betegnél (63%) 13 alkalommal, agyembolia 3 betegnél 

(27%) 4 alkalommal, mesenterialis thrombosis 1 betegnél 1 alkalommal fordult elő

A thrombosisra hajlamosító szerzett rizikó tényezők közül műtét 4 betegnél, 

terhesség/szülés 5 betegnél, dohányzás 6 betegnél, csökkent glukóz tolerancia 4 betegnél 

igazolódott, obesitas 5 betegben, lábszári varicositas 4 betegben szerepeit az 

anamnézisben. Valamennyi beteg a vizsgálatokat megelőzően tartós orális anticoagulans 

kezelésben részesült. A részletes véralvadási vizsgálatok nem frakcionált heparinnal 

végzett thromboembolia prophylaxisban (azidőtájt nem voltak még hazánkban elérhetők a 

kis molekulatömegű heparinok), normális PTR/INR értékek mellett történtek.

6.1.2. VÉRMINTÁK
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A vérvételeket cubitális vénából végeztük 3.8%-os trinátrium citrátot tartalmazó 

csövekbe (1:9 arányban) reggel 8 óra és 9.30 között 12 órás éhezést és 30 perces 

nyugalmi periódust követően. A t-PA és PAI-1 aktivitás és antigén szint meghatározáshoz 

szükséges vérvételek Stabilyte csövekbe történtek (MONOVETTE, CHROMOGENIX), 

melyek a thrombocyta PAI-1 kiáramlás megakadályozására alacsony pH-t biztosítnak, 

citrátot teophyllint, adenint tartalmaznak. A vérvételek, valamint a plazma előkészítés és 

feldolgozás fibrinolízis vizsgálatokhoz a Leiden Fibrinolysis Workshop ajánlásainak 

megfelelően történt (183).

6.1.3. VÉRALVADÁSI LABORATÓRIUMI MÓDSZEREK 

EUGLOBULIN LÍZIS IDŐ (ELI, Kowalski módszer):

1 ml thrombocytabő plazmához 15 ml desztillált vizet és 3 csepp ecetsavat adunk 

pH: 5.3 eléréséig. Az euglobulin frakció kiválásakor opaleszcencia figyelhető meg. 10 

percig szobahőn állni hagyjuk, majd 5 percig 1000 rpm-mel centrifugáljuk, a felülúszót 

eltávolítjuk és a precipitátumot 1 ml pufferezett, pH: 7.4-s NaCI-ban feloldjuk (4 rész 0.9%- 

os NaCI, 1 rész Owren puffer pH: 7.4-en). 0.006 ml thrombin oldatot (100 IU/ml-s thrombint 

glicerinben oldunk) ás 0.3 ml pufferezett euglobulin frakciót összekeverünk és alvadásig
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szobahőn állni hagyunk. Ezt követően 37 Celsius fokos vízfürdőbe helyezzük a csöveket 

és 15 percenként ellenőrizzük őket a teljes feloldódásig. Minden vizsgálatot parallel 

végzünk, a két cső ELI eredménye között a különbség nem lehet több, mint 15 perc.

Megjegyzés: nagyon fontos a pH megfelelő beállítása, valamint, hogy a vérvételt 

követően szobahőn ne hagyjuk állni sem a plazmát sem a desztillált vízzel hígított és 

kicsapódott euglobulin frakciót, mert aktivitása megváltozik

ÉRTÉKELÉS:

NORMÁLIS: 160 - 240 perc. Vénás okklúziót követően: 100 perc alatt.

FOKOZOTT EUGLOBULIN FIBRINOLÍZIS: 160 percnél rövidebb időt mérünk 

CSÖKKENT EUGLOBULIN FIBRINOLÍZIS: 240 percnél hosszabb időt mérünk, 4 órán túl 

nem regisztráljuk az időket, hanem csökkentnek vesszük az euglobulin lízist.

A t-PA aktivitást COATEST BIA t-PA, a PAI-1 aktivitást COATEST PAI 

reagensekkel (CHROMOGENIX), a t-PA és PAI-1 antigén szinteket ELISA módszerrrel, 

COALIZA t-PA és COALIZA PAI-1 reagensekkel (CHROMOGENIX) Dynatech ELISA 

Readeren mértük (lészletes metodikai leírásuk alább megtalálható). A plazminogént és az 

antiplazmint COATEST Plazminogén és Antiplazmin reagensekkel (KABI), a D-dimert 

Latex D-dimer (KORDIA), a fibrinogént Thromborel S (BEHRING) reagensekkel mértük. 

Utóbbiak rutin véralvadási módszerek, ezért részletes metodikai leírásuktól eltekintünk.

Az antithrombinopathiás betegekben végzett véralvadási és fibrinolízis vizsgálatok 

az alábbi módszerek szerint történtek: antithrombin aktivitás IL Antithrombin, antithrombin 

antigén anti- human antithrombin III poliklonális antitesttel (DAKO) rakéta elektroforézis 

módszerrel Laurell szerint. Az antithrombin III fehérje abnormalitás vizsgálatára 

kétdimenziós keresztezett immunelektroforézist alkalmaztunk. Protein C aktivitás és 

Protein S aktivitás mérés IL ProCIot illetve IL Protein S reagensekkel történt. A nem rutin 

véralvadási vizsgálati módszereket a későbbiekben részletezzük.

A teljes vér és plazma viszkozitás meghatározások a POTE I. sz. Sebészeti 

Klinika akkor még működő Hemoreológiai Laboratóriumával együttműködésben történtek 

HEVIMET 40 (HEMOREX Gmk, Budapest) kapilláris viszkoziméteren. Az erythrocyta 

aggregáció meghatározásokat MYRENNE MA-1 aggregométeren (MYRENNE GmbH, 

Roetgen, Németország) végezték ugyanott.



42

COATEST BIA t-PA (CHROMOGENIX):

Bioimmunoassay a szöveti típusú plazminogén aktivátor aktivitásának 

meghatározására. A rendszer képes még különbséget tenni az alacsony és a magas PAI- 

1 inhibitor szintek között.

A lemez mélyedéseit olyan anti-t-PA antitestekkel fedték, melyek nem blokkolják a 

t-PA aktív helyét. Inkubáiódás során a mintában vagy a standardban levő t-PA kötődik az 

antitestekhez, a nem kötődött anyagokat mosással eltávolítjuk. Ezt követően egy 

keveréket adunk a rendszerhez, mely plazminogént és kromogén plazmin szubsztrátot (S- 

2403) tartalmaz. Az antitesthez kötődött aktív t-PA ekkor a kívülről bevitt plazminogént 

plazminná alakítja. A t-PA aktivitás meghatározásához megmérjük a plazmin amidolitikus 

aktivitását S2403 kromogén szubsztráton. A mérést Eppendorf fotométeren 405 nm 

hullámhosszon végezzük. A keletkezett szín intenzitása arányos a plazmában vagy a 

standardban jelen levő t-PA aktivitással. A standard görbét úgy vesszük fel, hogy a t-PA 

standard oldatok különböző koncentrációinál mérhető fényelnyeléseket megmérjük. 

Alacsony és magas PAI-1 szintek között úgy lehet különbséget tenni, hogy alacsony és 

neutrális pH-n inkubáljuk az antitesthez kötött mintákat, ezzel kivédve vagy elősegítve a 

PAI-1 befolyásoló hatását. A neutrális és alacsony pH-n mért t-PA aktivitások 

hányadosából következtetni lehet a magas illetve alacsony PAI-1 szintekre.

Vérvétel: Stabilyte csövekbe történt. Centrifugálás hüthető centrifugában 4 Celsius 

fokon 30 percig 2000 g-vel. Tárolás szobahőn 5 órán keresztül, 1 hónapig -20 Celsius 

fokon, 5 hónapig -70 Celsius fokon. A fagyasztott minták felolvasztása gyors kell, hogy 

iegyen (37 Celsius fokos vízfürdő), majd a mintákat azonnal tört jeget tartalmazó vízbe 

helyezzük.

METODIKAI LEÍRÁS:

A lemez antitesttel fedett kútjaiból annyit használunk, amennyi a standardhoz és a 

mintákhoz szükséges. 1:10 arányban hígítjuk a Hígító puffer törzsoldatot és a Mosó/assay 

puffer törzsoldatokat.



STANDARDOK ÉS KONTROLLOK HÍGÍTÁSA:

50 lU/ml koncentrációra hígítjuk a t-PA standardot és 10 percig 

szobahőmérsékleten állni hagyjuk, majd elkészítjük a standard hígításokat: 5 IU/ml. 2.5 

lU/ml, 1.3 IU/ml, 0.6 IU/ml, 0.2 IU/ml, 0.1 IU/ml, 0.05 IU/ml, 0.017 IU/ml.

Ezt követően hígítjuk a t-PA kontrollt 1 ml steril desztillált víz hozzáadásával.

1 Okklúziós teszt előtti minták esetében-

100 ul t-PA kontrolihoz 2000 ul Hígító puffért adunk 

Mérési tartomány: kb. 0.15 - 0.35 IU/ml

2. Okklúziós tesztet követően vett minták esetében:

200 ul t-PA kontrolihoz 400 ul Hígító puffért adunk 

Mérési tartomány: kb. 1.0 - 2.5 IU/ml 

Meghígítjuk az Assay reagenst 20 ml Mosó/assay pufferrel.

MINTA HÍGÍTÁSA:

pangatás előtti mintáknál - Hígítatlan plazma

pangatás utáni mintáknál - 1:4,100 ul plazmához 300 ul Hígító puffer

MÉRÉS MENETE:

Minden kúthoz adjunk

Hígító oldatot vagy desztillált vizet 100 ul

(Id. magyarázatot)

Minta/standard/kontroll 50 ul

Vakba Hígító pufferből 50 ul

Keverés és szobahőn inkubálás 1 óra

Mosás 3x 300 ul Mosó/assay pufferrel

Assay reagens 150 ul

Inkubálás 37 Celsius fokon 15-60 percig

(SÖTÉTBEN!!, lefedve a lemezeket)

Ismételt leolvasásokat végzünk 10 percenként 405 nm-en.

Hígító puffért használunk az elején, ha a vérvétel trinátrium citrátba történt. Ha 

savas médiumot használtunk (Stabilyte), akkor víz hozzáadása fenntartja az alacsony pH-t 

és megakadályozza a PAI-1 interferenciát. A Hígító puffer alkalmazása neutralizálja a pH-t
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s ezzel lehetővé válik a PAI-1 interferencia. A standardok, kontrollok és a vak méréséhez 

mindig Hígitó puffért alkalmazunk.

STANDARD GÖRBE FELVÉTELE:

A mért átlagos fényelnyelések kerülnek a Y tengelyre, az X tengelyen jelölt t-PA 

koncentrációknak megfelelően. A pontokra legjobban illeszkedő egyenest kell megrajzolni 

milliméter papíron. Az ismeretlen minta t-PA aktivitását (lU/ml) a standard görbéről 

olvassuk le a mért fényelnyelés segítségével. A pangatás utáni minták eredményeit meg 

kell szorozni a hígítás fokával (4x).

NORMÁL ÉRTÉK: t-PA aktivitás: < 0.8 lU/ml, vénás okklúziót követően 4-8 IU/ml.

COALIZA t-PA (CHROMOGENIX):

Szendvics technikán alapuló ELISA teszt humán t-PA kvantitatív meghatározására 

biológiai folyadékokból (pl. plazma, szövetextraktum).

A lemez t-PA antitestekkel bevont lyukaiba bemérjük a plazmát és a t-PA 

standardokat, majd inkubáljuk, melynek során a plazmában illetve a standardokban levő t- 

PA a kutak falához kötődik. A szabadon maradt t-PA-t mosással eltávolítjuk. A következő 

lépésben egy enzimmel jelölt anti- t-PA monoklonális antitestet adunk a rendszerhez 

(konjugátum). A kutakban antigén-antitest komplexek képződnek. A feleslegben levő 

konjugátumot mosással eltávolítjuk. A lekötődött enzim aktivitást egy hozzáadott 

szubsztrát segítségével mérjük meg. Az enzim a szubsztrátot elbontja, s ezáltal kék 

színreakció jön létre. Ez a szín a reakció savas leállítását követően sárgára változik.

A reakció színintenzitását ELISA readeren leolvassuk 450 nm-en. A színreakció 

arányos a t-PA mennyiséggel.

ANYAGOK:

1. Konjugátum töizsoldat: monoklonális anti-t-PA és retekperoxidase keveréke, melyet a 

konjugátum hígítóval 100x-ra kell hígítani.

2. Konjugátum hígítómédium: foszfátpuffert tartalmaz.

3. Mintahígító medium: foszfátpuffer, EDTA-val és stabilizált fehérjékkel.

4. t-PA standard: rekombináns technikával előállított t-PA-ból készül.
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1 ng/ml, 2.5 ng/ml, 5 ng/m! 10 ng/ml, 15 ng/ml, 20 ng/ml koncentrációjú standardok állnak 

rendelkezésre.

5 Szubsztrátpuffer foszfát-citrátpuffer. 0.006% hidrogén peroxidot tartalmaz.

6. Szubsztrát törzsoldat: tetrametil-benzidin dimetil szulfoxidban feloldva A DMSO bőr és 

nyálkahártya károsodást okozhat. Közvetlenül használat előtt a törzsoldatot a szubsztrát 

pufferrel 1:100 arányban kell hígítani.

7. Mosófolyadék törzsoldat: foszfátpuffer, tárolása során a jégszekrényben sókristályok 

képződhetnek. Ezeket a hígítás előtt 37 Celsius fokon fel kell oldani. Használat előtt a 

törzsoldatot desztillált vízzel 25x-re kell hígítani.

Plazma: Stabilyte csövekbe vért veszünk, összekeverjük és 10 percig 3000 g-vel 

centrifugáljuk. A plazmát leszívjuk és a méréshez felhasználjuk. Ha nem használjuk 

azonnal, szobahőn 8 órán át, 2-8 Celsius fokon 48 órán át, -20 Celsius fokon vagy annál 

alacsonyabb hőmérsékleten 1 évig is eltartható. Maximum 2x felolvasztható.

MÉRÉS:

REAGENSEK

Mintahígító médium 

Mintahígító medium 

Standardok/minták 

(pangatás utáni minták:

200 ul 

150 ul 

50 ul

180 ul hígító médium és

vak helyére 

minta/standard helyére 

megfelelő lyukakba 

20 ul minta)

! összekeverjük, öntapadós fóliával befedjük!!!

60 perc inkubálás 37 Celsius fokon!!!

Hígított mosófolyadék 300 ul

Hígított konjugátum oldat 200 ul

összekeverjük, öntapadós fóliával befedjük!!!

60 perc inkubálás 37 Celsius fokon!!!

Hígított mosófolyadék 300 ul

Hígított szubsztrát oldat 200 ul

összekeverjük és 20-25 Celsius fokon 30 percig inkubáljukü! 

Kénsav (1-2 mol/l) 50 ul

összekeverjük és 15 percen belül 450 nm-en leolvassuk!!!

3x mosni a lemezt 

minden lyukba

3x mosni a lemezt 

minden lyukba

minden lyukba
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A leolvasást levegő vakkal szemben kell végezni, ajánlható, hogy 2 különböző 

hullámhosszon történjen a leolvasás, így a nem enzim-szubsztrát reakcióból származó 

abszorpciók elkerülhetők

STANDARD GÖRBE FELVÉTELE'

Lineáris milliméter papírra felvesszük a standardok abszorpciós középértékeit a t- 

PA koncentrációkkal szemben. Erről a standard görbéről a minták t-PA koncentrációja 

leolvasható (ng/ml). Ha egy minta koncentrációja magasabb, mint 20 ng/ml, akkor hígítást 

követően újra el kell végezni a mérést. Az eredményt a hígítás fokával meg kell szorozni.

NORMÁL ÉRTÉK: nagy egyéni ingadozást mutat, általában 10-12 ng/ml (1-12 ng/ml 

között). Okklúziós tesztet követően ennek sokszorosára emelkedhet, de itt is nagy egyéni 

variációkkal kell számolni. PAI jelenléte nem befolyásolja az eredményeket, urokináz 10 

g/ml-ig vagy heparin 10 IU/ml-ig nem zavaró tényező.

COATEST PAI (CKROMOGENIX):

Specifikus teszt a PAI-1 aktivitás humán plazmából történő meghatározásához. 

Meghatározott mennyiségű t-PA-t feleslegben adunk hígítatlan plazmához, ahol egy része 

azonnal inaktív komplexet képez a gyorsan ható inhibitorral, a PAI-1-gyel. A maradék t-PA 

a hozzáadott plazminogént plazminná aktiválja stimulátor jelenétében. A képződött 

plazmin mennyisége egyenesen arányos a maradék t-PA aktivitással és fordítottan 

arányos a mintában levő PAI-1 aktivitással.

A képződött plazmin mennyiségét úgy határozzuk meg, hogy megmérjük a 

plazmin amidolitikus aktivitását S-2403 kromogén szubsztráton. A p-nitroanilin (pNA) 

kibocsájtást 405 nm-en mérjük.

ANYAGOK:

1. Tris-HCI Puffer törzsoldat:

10x-re hígítandó, 1 térfogat puffer törzsoldat, 9 térfogat desztillált víz.

A munkaoldat detergens tartalmú, Tris-HCI 0.05 mol/l, pH:8.3.

Felhasználásig 2-8 Celsius fokon kell tárolni.

2. Acetát puffer:
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5 ml Nátrium acetat 0.2 mol/l, pH:3.9

3. t-PA: egyláncú forma, 10 ug.

Acetát pufferrel hígítjuk 5000 IU/ml. 10 percen át rázogatjuk 20-24 Celsius fok közötti 

hőmérsékleten. 2-8 Celsius fokon 1 hónapig stabil. Nem fagyasztható!!!

Használat előtt keverjünk össze 40 ul 5000 IU/mi-es t-PA oldatot 5 mi Tris puffer 

munkaoldattal, hogy 40 IU/ml-es t-PA koncentrációt nyerjünk

4. PAI hiányos plazma:

1 ml steril desztillált vízzel hígítjuk. 10 percig 20-24 Celsius fokon állni hagyjuk, majd 

alaposan összekeverjük. Ilyen állapotban 2-8 Celsius fokon 8 órán át stabil, -20 Celsius 

fokon vagy az alatt 3 hónapig.

5. S-2403 kromogén szubsztrát:

2 it,l desztillált vízben oldjuk 7.5 mmol/l koncentráció eléréséig.

6 hónapig stabil 2-8 Celsius fokon

6. Plazminogén:

2.5 ml Tris puffer munkaoldatban oldjuk, 2-8 Celsius fokon tároljuk. Itt 1 hónapig stabil. -20 

Celsius fokon 1 hónapig, -70 Celsius fokon 6 hónapig. 1x olvasztható, használat előtt 37 

Celsius fokos vízfürdőben.

7. Stimulátor:

3.3 mg humán fibrinogén fragmentumok. 1 ml steril desztillált vízben oldjuk, 30 percig, a 

teljes feloldódásig 20-24 Celsius fokon állni hagyjuk.

Használat előtt 5x-ére hígítjuk, 1 rész törzsoldatot 4 rész Tris puffer munkaoldattal.

A törzsoldat 1 hónapig stabil 2-8 Celsius fokon, a munkaoldat 4 órán át stabil 20-24 

Celsius fokon, vagy 1 hétig 2-8 Celsius fokon.

VÉRVÉTEL:

Stabilyte csőbe vért veszünk, majd azonnal 2-8 Celsius fokon 3000 g-vel 15 

percig centrifugáljuk. A vérvételt köveően 30 percen belül meg kell történni a plazma 

szeparálásnak, a plazma felső rétegét használjuk, lehetőség szerint kerüljük el a buffy 

coat-ot. Thrombocyta aktiváció eredményeként megemelkedhet a PAI-1 aktivitás (rossz 

véna punkció, centrifugálás előtti hosszú várakozás). Erre akkor kell számítani, ha a 

vérvétel kizárólag nátrium citrátot tartalmazó csövekbe történik, ezekből ugyanis 

hiányoznak a thrombocyta PAI-1 kiáramlását gátló vegyületek. Stabilyte cső használatával 

elkerülhető ez a probléma.
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A plazma max. 8 órán át tárolható 2-8 Celsius fokon; -20 Celsius fokon 3 hónapig. -70 

Celsius fokon 1 évig. Szobahőmérsékleten nem javasolt a tárolás, mert időközben 

jelentősen csökkenhet a PAI-1 aktivitás.

STANDARDOK:

Elkészítjük a PAI-1 standard sort úgy. hogy az alábbi koncentrációkat kapjuk: 40 

AU/ml, 30 AU/ml. 20 AU/ml, 10 AU/ml, 0 AU/mi. Minden méréssorozathoz új standardsor 

készítése szükséges.

MINTÁK:

- 25 ul 40 IU/ml-es t-PA oldatot és 25 ul beteg plazmát összekeverünk, majd inkubáljuk 10 

percig 20-24 Celsius fokon.

- Hozzáadunk 4 ml steril desztillált vizet, összekeverjük, majd jég közé tesszük.

Közvetlenül a mérés előtt hideg oldatokból elkészítjük a következő keveréket:

1 rész Plazminogén 

1 rész S-2403

3 rész Tris puffer munkaoldat

Ez a keverék 2-8 Celsius fokon 1 órán át stabil.

MÉRÉS:

Inkubált és hígított plazma/standard 200 ul

(2-8 Celsius fok)

Plazminogén/S-2403/Tris (2-8 Celsius fok) 200 ul

Stimulátoros munkaoldat (20-24 Celsius fok) 100 ul

Keverés, inkubálás 37 Celsius fokon 50 percig

20%-os ecetsav, keverés 100 ul

Az oldat fényelnyelését szemimikroküvettában desztillált vízzel szemben mérjük 

Eppendorf fotométeren 405 nm-es hullámhosszon. A szín 4 órán át stabil.
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ÉRTÉKELÉS:

Lineáris milliméter papírra felvesszük a standardok abszorpciós értékeit a 

standardok PAI-1 koncentrációival szemben. Majd az ismeretlen minta abszorpcióját 

megmérve meghatározzuk a megfelelő PAI-1 koncentrációt. Bilirubin, hemoglobin és 

hyperlipidémia zavarhatja a mérést.

NORMÁL EREDMÉNY: PAI-1 aktivitás < 15 AU/ml, vénás okklúziót követően 0-2.5 AU/ml. 

COALIZA PAI-1 (CHROMOGENIX):

ELISA rendszer a PAI-1 kvantitatív meghatározására humán plazmában vagy 

sejttenyészet felülúszójában.

Elve: Az anti-PAI-1 monoklonális antitestekkel bevont lyukakat minta vagy PAI-1 

standard oldatokkal inkubáljuk. Az inkubáció során a minta vagy a standard PAI-1-e 

kötődik az antitesthez. A nem kötődött anyagokat mosással eltávolítjuk. Ezt követően 

enzimmel jelölt anti-PAI-1 monoklonális antitestet adunk a rendszerhez (konjugátum), mely 

kötődik az előző reakció során kialakult antigén-antitest komplexekhez. A nem kötődött 

konjugátumot kimossuk a kutakból. Végül az enzim szubsztrátját adjuk a rendszerhez. Az 

enzim-szubsztrát kötés kék színreakciót eredményez, mely a reakció savval történő 

leállítását követően sárgára változik. Az oldat fényelnyelését 450 nm-en ELISA readeren 

leolvassuk. A kibocsájtott szín intenzitása arányos a mintában vagy a standardban jelen 

levő PAI-1 mennyiségével.

ANYAGOK:

1. Anti-PAI-1 monoklonális antitesttel fedett kutak, melyeket szükséges mennyiségben 

használunk. 2-8 Celsius fokon 8 hétig stabilak maradnak.

2. Konjugátum törzsoldat: monoklonális anti-PAI-1 antitest torma peroxidázzal konjugálva. 

Konjugátum oldat: A törzsoldat 100x-s hígításával nyerhető, a hígítás konjugátum hígítóval 

végzendő.

3. Konjugátum hígító: foszfátpuffer stabilizáló fehérjékkel.

4. Minta hígító: foszfátpuffer stabilizáló fehérjékkel és EDTA-val.

Használat előtt 20-25 Celsius fokon tartandó.

5. PAI-1 standardok: Rekombináns PAI-1 tartalmúak, 5 ug/ml, 10 ug/ml, 25 ug/ml, 50 

ug/ml, 75 ug/ml, 100 ug/ml koncentrációkban.



6. Szubsztrát puffer: foszfát-citrát puffer, mely H20 2-t tartalmaz.

7. Szubsztrát törzsadat: tetrametil-benzidin DMSO-ban oldva. Ne tegyük ki erős fénynek 

inkubáció vagy tárolás alatt.

Szubsztrát oldat: teljes felolvasztás után a törzsoldatot 100x-ra hígítjuk a szubsztrát 

pufferrel. A hígított szubsztrát 1 órán át stabil sötét helyen.

8. Mosó puffer törzsoldat: foszfát puffer, benne sókristályok képződhetnek, ezeket 37 

Celsius fokon teljesen fel kell oldani, mielőtt a hígítást megkezdjük. Mosó puffer oldat: a 

törzsoldatot használat előtt 25x-re hígítjuk. 2-8 Celsius fokon 2 hétig stabil.

VÉRVÉTEL:

A vért CTAD tartalmú Stabilyte csőbe kell levenni és azonnal jégre tenni!!!! 

Vérvételes csőben a minta jégben 7 órán át stabil.

Centrifugálás: 2000-5000g 20 percen át, majd a plazmát eltávolítjuk. A plazma 2-8 Celsius 

fokon maximum 24 órán át eltartható, -20 Celsius fokon 3 hónapig. 1x felolvasztható!!

A mintahígítóval hígított plazma 2-8 Celsius fokon 5 órán át stabil.

MÉRÉS:

Mintahígító (20-25 Celsius fok)

vak/minták/standardok

Minták/standardok

Keverjük össze 2x, majd fedjük be öntapadós fóliával! 

Inkubálás 37 Celsius fokon 60 percig.

Mossuk 4x a kutakat Mosó puffer oldattal 300 ul

Kcmj'jgátum oldat

Keverés, fedés öntapadós fóliával!

Inkubálás 37 Celsius fokon 60 percig.

| Mossuk 4x kutakat Mosó puffer oldattal 

Szubsztrát oldat

Inkubálás 20-25 Celsius fokon 30 percig.

Kénsav

200 ul

20 ul

200 ul

300 ul

200 ul

50 ul

Keverés.

15 percen belül 450 nm-en ELISA leolvasón olvassuk le a fényelnyelést.
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EREDMÉNYEK:

Lineáris milliméter papírra vegyük fel a standardok mérése során nyert 

fényelnyeléseket (y tengely) a PAI-1 standardok koncentrációival szemben (x tengely). Az 

ismeretlen minta PAI-1 koncentrációja a mért fényelnyelés alapján a standard görbéről 

leolvasható

NORM. ÉRTÉK: PAI-1 antigén: 40-^29 ug/ml 

KÉ ÍDIMENZIÓS KERESZTEZETT IMMUNELEKTROFORÉZIS:

Az első elektroforézis során a heparint is tartalmazó agarózgélben a normális 

antithrombin gyorsabban, a kóros lassabban vándorol. Az első elektroforézis irányára 

merőlegesen elvégzett második elektroforézis során az antithrombin molekulák 

bevándorolnak a monospecifikus antithrombin ellenes antitesteket tartalmazó gélbe és ott 

precipitációs íveket hoznak létre. A felcseppentési helytől távolabb jön létre a normál 

antithrombin molekulák által létrehozott precipitációs ív, míg a patológiás antithrombin az 

első elektroforézis során való lassúbb vándorlás miatt a felcseppentési lyukhoz közelebb 

helyezkedik el.

A zsírtalanított 8x8 cm-es üveglemezre kiöntöm a 10 ml 1%-os agaróz gélt, 

melybe előzőleg 0.05 ml nátrium heparint mértünk. 5 ul mintát és 5 ul brómfenolkéket 

mérünk ugyanabba a lyukba. Majd 900 ml Veronái pufferben (pH:8.6) 20 mA 

áramerősségen kb. 2.5 órát futtatjuk a negatív pólustól a pozitívig. Körbevágjuk, a szélére 

5 ml 1%-os agaróz gélt öntünk, melybe előzőleg 0.05 ml antithrombin ellenes antiszérumot 

kevertünk. Ezt követően Veronái pufferben 5 mA áramerősségen 16 órán át futtatjuk. Az 

elektroforézis befejezését követően 24 órát fiziológiás sóban áztatjuk, majd lemossuk, 

szárítjuk, festjük és fixáljuk a lemezt.

VÉNÁS OKKLÚZIÓS TESZT

Az euglobulin lízis időt, a t-PA és a PAI-1 aktivitásokat vénás okklúziós tesztet 

követően is meghatároztuk. Az első vérvételt követően vérnyomásmérő mandzsettát 

helyeztünk a felkarra és 20 percre felfújtuk a szisztolés- diasztolés középnyomásra. Ezt 

követően a vérvételt ugyanabból a végtagból megismételtük (184).
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5.1.4. PROTOKOLL A FIBRINOLÍZIS LONGITUDINÁLIS VIZSGÁLATÁHOZ

Euglobulin lízis idő. t-PA és PAI-1 aktivitás meghatározások történtek vénás 

okklúziós tesztet megelőzően és azt követően az 1 a 7, a 14., a 21. és a 28. napon. t-PA 

és PAI-1 antigén szintek mérésére az 1. és a 28. napon került sor, vagyis 4 héten 

keresztül követtük a fibrinolitikus aktivitás alakulását egészséges önkéntesekben.

6.1.5. GENETIKAI VIZSGÁLATOK:

Az antithrombinopathiás betegeken elvégeztük a FV: Q506 (Leiden mutáció), FII 

20210A alléi jelenlétére és az MTHFR C677T pontmutációra vonatkozó vizsgálatokat. 

Részletes leírásuk a 6.2.3. fejezetben megtalálhatók. A vizsgálatokat fagyasztott 

vérmintából évekkel a fibrinolízis vizsgálatokat követően végeztük. A defektusok többsége 

a 1990-es évek elején még nem volt ismert.

6.1.6. STATISZTIKAI ELEMZÉSEK

Az adatokat átlag ± standard deviáció (SD) formájában adtuk meg. Spearman féle 

korrelációs koefficiens számítások történtek bizonyos adatok közötti összefüggések 

meghatározása céljából. 95%-os konfidencia intervallumokat számítottunk. A 

szignifikancia számítások kétmintás t-próba segítségével történtek. A becsült relatív 

rizikóra vonatkozó számításokhoz x2 próbát alkalmaztunk.

6.2. BETEGEK, VALAMINT VÉRALVADÁSI ÉS GENETIKAI MÓDSZEREK A 

HEREDITER PROTEIN C HIÁNY DIAGNOSZTIKÁJÁBAN

6.2.1. BETEGEK

Az elmúlt 4 évben 672 személynél (544 betegnél és 128 egészséges 

családtagnál; 412 nőnél és 260 férfinál) történtek klinikánkon részletes véralvadási és 

genetikai vizsgálatok herediter thrombophilia irányában. Az 544 betegből 409 beteg adatai 

voltak feldolgozásra alkalmasak, közülük 109-nél artériás-, 300-nál pedig vénás 

thromboemboliás (TE) megbetegedés szerepelt az anamnézisben.



A vénás TE megbetegedésben szenvedő betegek átlagéletkora az 1 

thromboemboliás eseményük idején 32.5 év volt, nem szerinti megoszlásuk: 101 nő és 199 

férfi beteg, közülük 200 (66%) rendelkezett pozitív családi anamnézissel, az átlagos 

megfigyelési idő 8.5 év volt

A betegek 43%-ánái reciaiváit a TE megbetegedés, szignifikáns különbség voíi 

észlelhető a herediter thrombophiliával rendelkező és nem rendelkező betegek recidíva 

készségé kozott (6. ábra). Feltüntettük a thrombophilia okozta becsűit relatív recidíva 

rizikót is: OR: 1.96 (95%-os konfidencia intervallum: 1.23- 3.12). 171 esetben (57%) 1 

alkalommal, 112 betegnél (37,3%) 2 alkalommal, 12 betegnél (4%) 3 alkalommal, 5 

betegnél (1.7%) 4 alkalommal alakult ki TE-ás megbetegedés. Kumarin terápia alatt 

szignifikánsan ritkábban fordultak elő recidívák, mint anélkül (p< 0.0001), profilaxis nélkül a 

TE recidíva becsült relatív rizikója: OR: 7.6 (95%-os konfidencia intervallum: 4.6-13.5) (6. 

ábra).

Krónikus vénás elégtelenség szignifikánsan nagyobb számban alakult ki 

thrombophiliás betegekben (p = 0.001), a thrombophilia okozta relatív rizikó náluk: 2.16 

(95%-os konfidencia intervallum: 1.36- 3.43). Ulcus cruris ugyancsak szignifikánsan 

gyakrabban észlelhető veleszületett thrombosiskészséggel rendelkezőknél (p= 0.0018), a 

thrombophilia okozta relatív rizikó 5.1-nek bizonyult (95%-os konfidencia intervallum: 1,66- 

15.6) (7. ábra).

6~ábra:A THRÖMBOEMBOLIA RECIDÍW  ALAKULÁSA A 300 VIZSGÁÉ  

BETEGBEN

ÖSSZES RECIDÍVA: 43% (129/300 beteg)

Recidíva + thrombophilia: 51.7% (72/139 beteg) p=0.0042

Recidíva - thrombophilia: 35.4% (57/161 beteg) n p  -t qs

Recidíva + kumarin kezelés: 4.3% (13/300 beteg) u s í ;

Recidíva - kumarin kezelés: 38.7% (116/300 beteg) OR: 7.0

Rövidítések' OR' Odds ratin= becsült relatív kockázat



ALAKÚLASA VEN^S THRQMRQFMROI IAS RFTFnFKRFN

ÖSSZES CVI: 46.6% (140/300 beteg)

ÖSSZES UC: 6.6% (20/300 beteg)

THROMBOPHILIA: (+) THROMBOPHILIA : (-)

CVI (%) 

UC (%)

79/139 (56.8%)

p= 0.001

16/139 (11.5%)
n=Q 0Q1?

61/161 (37.8%)

OR; 2.16

4/161 (2.4%)
QR 5 11

Rövidítések: OR: Odds ratio= becsült relatív kockázat, UC: ulcus cruris, 

CVLkrónikus vénás elégtelenség

186 beteg (62%) rendelkezett környezeti, illetve szerzett véralvadási rizikó 

faktorral, 114 betegnél (38%) nem volt kimutatható rizikó tényező. A környezeti rizikó 

faktorok közül műtét 30 betegnél (16.3%), orális kontraceptívum szedés 32 betegnél 

(17%), szülés, posztpartum időszak 29 betegnél (16%), alsó végtagi varixok 17 betegnél 

(9%), trauma + fizikai megterhelés 3 betegnél (1.3%), krónikus myeloprolíferatív 

megbetegedés 3 betegnél (1.3%), gipsz rögzítés 4 betegnél (2%), lupus anticoagulans 

jelenléte 10 betegnél (5.6%), diabetes mellitus 9 betegnél (5%), művi abortusz 3 betegnél 

(1.6%) szerepelt.

Az elvégzett véralvadási, immunológiai és genetikai vizsgálatok alapján az alábbi 

veleszületett és szerzett thrombosiskészséggel járó állapotokat azonosítottuk a vizsgáit 

300 vénás thromboembolián átesett betegben (8. és 9. ábra).



£ ábra VÉRALVADÁS! ED IMMUNOLÓGIA! MÓDSZEREKKEL VFRIriKA. T 

VFi FS71II FTFTT FS ?7 F P 7 F T T  t h r q m b QPHILIAK [300 vénás throrr;bocrr:t:cí.

Antithrombinopathia: 

1. típus 

Ü. típus
6 beteg 

13 beteg

Összesen: (7.6%)

Protein C hiánv:

I. típus

II. típus
15 beteg 

11 beteg

Összesen: (8.6%)

Protein S hiánv: 

l+lll. típus 

II. típus

24 beteg 

11 beteg — (11.6%)

APC rezisztencia: 89 beteg (29.8%)

Ludusz anticoaaulans: 11 beteg (3.6%)

Hyperhomociszteinémia: 57 beteg (19%)

A 139 veleszületett koagulációs zavarral rendelkező betegből 102 betegnél (73%) 

1 abnormalitás, 29 betegnél (20.8%) 2 defektus, 7 betegnél (5%) 3 defektus, 1 betegnél 

(0.7%) 4 defektus fordult elő.



9 ábra1 GENETIKA! VIZSGALATOK EREDMÉNYE1 '300 vé>'3« ♦hmmhoemholián

1 FV:Q506 (Leiden mutáció)

| Homozigóta: 13 beteg (4.3%)

! Heterozigóta: 68 beteg (22.6%)

| Összesen: 81 beteg

I (APC rezisztensek 91%-a)

Alléi frekvencia: 

8.6%

22.6%

i FII 20210A alléi
I
| Homozigóta: 0 beteg

| Heterozigóta: 20 beteg

; Összesen: 20 betegj
| MTHFRC677T mutáció 

| Homozigóta 39 beteg

| Heterozigóta 132 beteg

| Összesen: 171 beteg

Alléi frekvencia: j
í

(6.6%) 6.6%

Alléi frekvencia: 

(13%) 26%
(44%) 44%

A thrombophilia irányában vizsgált betegek közül 26 család 38 családtagjánál (300 

betegből 8.6%-ban) mértünk ismételt vizsgálattal alacsonyabb protein C anticoagulans 

aktivitást. Prof. Sas Géza jóvoltából módunk nyílt Budapesten, az Országos Hematológiai 

és Immunológiai Intézetben gondozott, thrombophilia irányú vizsgálatok során alacsony 

protein C anticoagulans aktivitással rendelkező 8 család 9 tagjának vizsgálatát is 

elvégezni. Összesen tehát 34 család 47 tagjánál, 39 thromboembolián átesett betegen 

és 8 egészséges családtagon történtek részletes véralvadási és genetikai 

vizsgálatok.

A vizsgált probandusok átlagéletkora 35.53 ± 13.32 év volt. Nem szerinti 

megoszlásuk: férfi/nő: 15/20. Átlagéletkoruk az 1. thromboemboliás epizód idején: 

25.69 ± 9.82 év !! 27 probandus (77%) rendelkezett pozitív családi thromboemboliás 

anamnézissel, 35-né! a saját anamnézisében szerepelt thromboemboliás esemény és 13



beteg (37%) több, mint 1 thromboemboliás epizódot élt meg. Az első thrombetikus 

eseménytől eltelt átlagos megfigyelési idő 9.9 év volt.

RIANVnR RFTFCíFKRFN

' Cruralis MVT:

| Proximális MVT:

| Pulmonaiis embólia:

| KIR thrombotikus esemény: 

j V. femoralis thrombosis:

| Cruralis MVT + ischaemiás stroke: 

i V. subclavia thrombosis:

V. hepatica thrombosis: 

j A. brachialis thrombosis:

11 beteg 

7 beteg

6 beteg (4 esetben MVT is) 

4 beteg 

4 beteg 

3 beteg

1 beteg

Rövidítések: MVT: mélyvénás thrombosis, v.: véna, a.: artéria, KIR: központi idegrendszer

A szerzett rizikótényezők közül 7 betegnél orális kontraceptívum szedése vagy 

hormonpótló kezelés, 6 betegnél közelmúltban végzett műtét, 6 betegnél dohányzás, 4 

betegnél obesitas, ugyancsak 4-nél hyperlipidaemiák fordultak elő, diabetes mellitus 3 

betegnél, szülés 3 esetben, varicositas 2 esetben, trauma 1 esetben, terhesség 1 esetben, 

TOS 1 esetben fordultak elő (7 betegnél kombináltan), 5 betegnél nem igazolódott szerzett 

rizikó tényező jelenléte.

6.2.2. VÉRALVADÁSI LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK ÉS PLAZMA 

HOMOCISZTEIN SZINT MEGHATÁROZÁS

A véralvadási vizsgálatok 1:9 arányú 3.8%-os trinatrium citratta! alvadasgatoit 

vérből történtek. A Protein C anticoagulans aktivitásának meghatározását IL 

(Instrumentation Laboratories) ProCIot reagenssel végeztük, a protein C antigén szintek 

meghatározását anti- human protein C polyclonalis antitesttel (DAKO) Laurell féle 

rakéta elektroforézis módszerrel (185). Az AT-III aktivitás meghatározásához IL
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Antithrombin, az antithrombin antigén szintek méréséhez anti- human antithrombin 

polyclonalis antitesttel (DAKO) végzett Laurell féle rakéta elektroforézis módszert 

alkalmaztuk, a protein S aktivitás meghatározásához IL Protein S, a prothrombin 

aktivitás/INR és a fibrinogén meghatározásához STAGO Neoplastine reagenst, a 

plazminogén és az antiplazmin szintek meghatározásához IL Plasminogen, IL Alpha-2- 

antiplasmin reagenseket, az APC hányados meghatározásához Behring APC 

resistance kit-et, a lupusz anticoagulans meghatározásához STAGO APTT-LA reagenst 

használtunk. Valamennyi nem citált metodika a rutin véralvadási módszerek közé tartozik,

A tartós orális anticoagulans kezelésben részesülő betegeknél a kumarin 

leállítását követően kis molekulatömegü heparin prophylaxist alkalmaztunk 2 héten 

keresztül. A vérvételek 30 perces nyugalmi állapotot követően, minden esetben normális 

PTR/INR értékek mellett történtek.

A plazma homocisztein szint meghatározások a PTE, ÁOK, Központi Klinikai 

Kémiai Intézetében történtek IMx homocisztein immunoassay módszerrel IMx Analyser 

segítségével. A 3 lépésből álló reakció első lépése a redukció, melynek során a mintában 

jelen levő homocisztein kevert és fehérjéhez kötött formáit DTT (dithiothreitol) segítségével 

szabad homociszteinné redukáljuk. Az enzimatikus átalakítás során a szabad 

homociszteínt SAH-hidroláz segítségével S-adenozil-homociszteinné (SAH) alakítjuk. A 

harmadik lépésben történik a fluoreszcens polarizációs immunassay (FPIA), melynek 

során egy monoklonális antitest (anti-SAH) kötőhelyéért a meghatározandó anyag (SAH) 

és egy szerkezetében hasonló fluoreszcens jelzett anyag (S-adenozil-cisztein) vetélkedik. 

Minél magasabb a mintában a SAH, annál több SAH- anti-SAH komplex fog képződni a 

kompetíció miatt, ezért relatíve több fluoreszcens antigén marad szabadon a rendszerben, 

tehát nem kerül komplexbe. így a polarizált fluoreszcens fény intenzitása csökken.

6.2.3. GENETIKAI VIZSGÁLATOK

6.2.3.1. GENOMIKUS DNS IZOLÁLÁS:

A genetikai vizsgálatok a Fachhochschule Jena Biológia Tanszékével 

kollaborációban történtek, összesen 4 alkalommal vettem részt tanulmányúton 

Németországban, amikor is módom nyílt a módszerek elsajátítására, majd önálló 

végzésére.



A betegek perifériás vérének fehérvérsejtjeiből Chelex 100 segítségével, 

módosított Walsh módszerrel genomikus DNS-t izoláltunk (186).

Singer-Sam és munkatársai közölték először, hogy Chelex 100 használatával 

fokozhatóak a PCR amplifikációs szignálok kis számú szöveti sejt forralásakor nyert DNS 

amplifikálása során A Chelex 100 kelátképző gyanta, mely nagy affinitással kötődik kettő 

vagy több vegyértékű fémionokhoz. Chelex jelenléte forraláskor megakadályozza a DNS 

degradációját azáltal, hogy kelátot képez a fémionokkal, melyek katalizátor funkciót 

töltenek be a DNS alacsony ionerősségü oldatokban magas hőmérsékleten fellépő 

lebomlásában. Walsh és munkatársai ezen egyszerű módszer segítségével sikeresen 

izoláltak DNS-t natív vérből, ruhaanyagba száradt vérből és spermából. Ugyanők 

összehasonlították a hagyományos és a Chelex alapú módszerrel nyert DNS PCR 

amplifikátumait és nem találtak érdemi különbséget genotípus vizsgálatokat illetően (186). 

Azóta a módszert többen alkalmazták és alkalmasnak találták nagy betegszámon végzett 

DNS vizsgálatokhoz egyszerűsége és gyorsasága miatt.

DNS IZOLÁLÁS CHELEX 100-ZAL, MÓDOSÍTOTT WALSH MÓDSZERREL:

10%-os Chelex suspensiot készítünk desztillált vízzel.

1. 100 ul vert 400 ul steril desztillált vízzel vortex-szel összekeverünk, majd 3 percig

10.000 rpm-en centrifugálunk. A hypotoniás shock következtében a 

vörösvérsejtek hemolizálnak. A felülúszót eltávolítjuk a széteső 

vörösvérsejtekből kiszabaduló hemoglobinnal, a cső alján maradnak a 

fehérvérsejtek és azok alkotóelemei.

2. Ezt követően 400 ul steril desztillált vizet mérünk rá, rázóval felkeverjük és ismét 3

percig 10.000 rpm-mel centrifugáljuk. A felülúszót eltávolítjuk.

3. A 2. pontban foglaltakat még 2 alkalommal megismételjük, addigra színtelen lesz

az oldott üledék.

4. Az utolsó mosást követően 300- 350 ul, tört jégben tartott, 4 Celsius fokos, 10%-

os Chelex 100 szuszpenziót adunk a rendszerhez, majd az üledék 

oldódásáig keverjük.

5. Thermocyclerben 45 percig 56 Celsius fokon, majd 15 percig 100 Celsius fokon

melegítjük, az egyes ciklusok között keverjük.



6. Végezetül 3-4 percig 10 000 rpm-mel centrifugáljuk A felülúszót leszívjuk, az 

tartalmazza a DNS-t, melyből a későbbiekben a PCR procedúrához 30 ul-t 

használunk.

Ö.2.3.2. POLIMERÁZ LÁNCREAKCIÓ (PCR)

Az egyszerű, mégis nagy jelentőséggel bíró technika forradalmasította a 

molekuláris biológiát. Segítségével elméletileg egyetlen DNS molekulából korlátlan 

mennyiségű DNS nyerhető. A PCR procedúra során oligonukleotid primerekkel kijelölt 

DNS szegmentumot amplifikálunk.

A primer rendszerint 15-25 bp hosszúságú és illeszkedik az amplifikálandó 

szegmentum 5' és 3' végén levő génszakaszokkal. Amennyiben az amplifikáció 100%- 

ban sikeres volt, úgy a templát molekulák száma minden ciklusban megduplázódik 

(exponenciális fázis) és 30 ciklus ezer-milliószoros amplifikációt eredményez (230). 

Előfordul azonban, hogy a PCR reakció nem tökéletes és ilyenkor az utolsó ciklusok 

lineáris amplifikációt produkálnak (plató-fázis). Utóbbi a reagensek elhasználódásának, 

vagy a polimeráz molekulákért való versengésnek a következménye.

PCR segítségével 1 ng genomikus DNS-ből, mint target szekvenciából etidium 

bromid festéssel agaróz gélen látható mennyiségű DNS nyerhető. Az 1 ng 2000 magvas 

emlős sejt DNS tartalma, mely < 0.1 ml vérben található.

Kezdetben a PCR-hoz egyszerű DNS polimerázt használtak, melyet minden 

termál ciklusban újra hozzá kellett adni a rendszerhez, az enzim ugyanis irreverzibilisen 

denaturálódott azcn a hőfokon, mely a DNS olvadásához szükséges volt. Ezért 

Kifejlesztették a hőstabil polimeráz enzimeket, melyek közül az első széles körben elterjedt 

a Taq DNS polimeráz (a név a Thermus aquaticus-ból származik).

A protein C génben előforduló mutációk szűrésére kifejlesztett molekuláris 

biológiai módszerekhez (DGGE, SSCP) PCR reakcióval amplifikált DNS szükséges.

A protein C gén vizsgálatakor a PCR reakcióhoz használt primerek a 9c 

exonrészre kifejlesztett reverz primer kivételével megegyeztek a Gandrille és munkatársai 

által közöltekkel (170). A 9c exonrészre tervezett reverz primer szekvenciája a következő: 

TGT GCT TGT TAC ATG TCC CTT. A DGGE-t megelőzően végzett PCR reakció 

sajátossága, hogy a primerpárok egyikének 5' végéhez egy guanin-citozin tartalmú 

oligomert kapcsolnak, ez az un. G-C clamp. A guaninban-citozinban gazdag szekvencia
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arteficiálisan képes létrehozni egy magas olvadáspontú domént és ezzel az általunk 

vizsgált génszakaszt egy alacsonyabb stabilitású doménben helyezni. Ez azért fontos, 

mert a vizsgálandó génszakasznak az első olvadó doménben kell elhelyezkedni ahhoz, 

hogy a denaturáló gradiens gélelektroforézis során biztosan egyláncúvá váljon és ezáltal 

alkalmas legyen az értékelésre.

A magas G-C tartalmú exonok (exon 4 és 5) ezzel a módszerrel nem vizsgálhatók 

mivel a guanin- citozin tartalmú primer kötődésének specificitása lényegesen romlana. 

Gandrille és munkatársai a 4-s és 5-s exonokat direkt szekvenálással analizálták. A 8-s 

exon vizsgálatát megnehezíti a benne előforduló gyakori polimorfizmus (7228 C/T).

A 9-s exont, a protein C gén leghosszabb kódoló génszakaszát 3, a 3-s exont 2 

átfedő szegmentumban amplifikáltuk.

A PCR mix 100 ul végvolumenben: 40-40 pmol primer koncentráció, 0.1 Mol TRIS, 

10-15 mM Mg2CI (exononként különböző), 0.5 M KCI, 2.5 U Taq DNS polimeráz, 200 uM 

dNTP és exononként optimalizált mennyiségben templát DNS. A PCR amplifikálás 

exonokra bontott hőprogramjai az irodalomban megtalálhatók (171).

A heteroduplex képződés fokozása érdekében az amplifikálást követően egy 

speciális denaturálo-renaturáló hőprogramot alkalmaztunk, elősegítve ezzel a DNS kettős 

szálak denaturációját majd renaturációját, mely fokozott heteroduplex képződéssel jár 

heterozigóta állapotokban. 10 perc denaturálást követően 30 perces reannealing 

következett vagy 45 Celsius fokon (Exon 9c), vagy 55 Celsius fokon (többi exon 

esetében).

6.2.3.3. DENATURÁLÓ GRÁDIENS GÉLELEKTROFORÉZIS (DGGE):

A DGGE gél apparátus és az általános elvek leírása Attree és munkatársainak 

nevéhez fűződik (187). összefoglalva valamennyi amlifikátumból, melyet előzőleg 

denaturálo-renaturáló hőprogramnak tettünk ki 17 ul-t futtatunk 4M ureátés 30% 

rormamidot. mint denaturáló ágenseket tartalmazó 6.5%-os poliakrilamid gélben 300V 

feszültséggel MOPS pufferben. A MOPS puffer összetétele: MOPS (morfolinpropán- 

szulfonsav) 67.79 gr, EDTA 6.625 gr 300 ml desztillált vízbe (pH:8), majd 40 ml MOPS 

puffért teszünk 2000 ml desztillált vízbe és ebben végezzük az elektroforézist. A gélben 

urea grádienst hozunk létre 0-tól 60-70%-ig. Egy bizonyos urea koncentrációnál 

bekövetkezik a részleges olvadás, melynek során a G-C clamp még összetartja a DNS-t,



tehát kétláncú, miközben a vizsgálandó génszakasz egyláncuva válik. Ez a koncentráció 

különbözik heteroduplex és homoduplex képződés esetén.

A részleges olvadás az elektroforetikus mobilitás drámai csökkenéséhez vezet és 

ezáltal éles csík jelenik meg az elektroforézis során. Heteroduplex képződés esetén 2-4 

esik, homoduplex képződés esetén 1 csík észlelhető a gélben ezüst festéssel (11. ábra).

11. ábra: DENATURÁLÓ GRÁDIENS GÉLELEKTROFORÉZIS (DGGE)

NORMÁLIS MUTÁNS



6.2.3.4. EGYLÁNCÚ KONFORMÁCIÓS POLIMORFIZMUS (SSC-R VIZSGÁLAT

A magas G-C tartalmú exonok esetében (exnn 4 és 5) valamint a 

6, 8 és 9c exonrész esetében az SSCP analízis bizonyult a legeredményesebbnek

A módszer elve a következő: Az egyláncu DNS szálak komplex struktúrákat 

képeznek, sajátos alakzatot vesznek fel, s ez befolyásolja elektroforetikus mobilitásukat. 

Egyetlen bázis cseréje megváltoztatja ezt a konformációt, valamint ezzel együtt a DNS 

elektroforetikus mobilitását, s így lehetővé teszi mutációk identifikálását (12. ábra).

12. ábra: EGYLÁNCÚ KONFORMÁCIÓS POLIMORFIZMUS VIZSGÁLAT fSSCP)

ACGTA (normális DNS) ACATA (mutáns DNS)

DNS minták amplifikálása 
-  (PCR)

4
Denaturálás, a mutáns és normái 
DNS különböző alakzatot képez

Az egyes konformációk elektroforetikus 
mobilitása különböző
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PCR amplifikálást követően a kettős láncú DNS denaturálása formamiddal (vol. 1 : 

1) és speciális hőprogram alkalmazásával történt (a mintákat 5 percre 95 Celsius fokra, 

majd azonnal tört jégbe helyeztük). Az egyláncú DNS elektroforézise 10%-os poliakrilamid 

gélben TBE pufferben, szobahőmérsékleten történt 5%-os glycerolban vagy anélkül 

(exononként különböző módón) 18 órán at 120 V-on 11-12 mA-en.

6.2.3.5. DNS SZEKVENÁLÁS

A DGGE vagy SSCP analízis során aberráns migrációt mutató amplifikált 

génszakaszokat ezt követően dideoxy módszerrel szekvenáltuk ABI PRISM 310-es 

szekvenáló automata segítségével.

A DNS szekvenálás a nukleotid sorrend megállapítására történik. Modern módja a 

speciális szekvenáló kitek használata. A dideoxy módszer lényege dideoxynukleotidok 

alkalmazása, melyek abban különböznek a normál deoxynukleotidoktól, hogy a DNS 

polimeráz enzim hatása nem érvényesül rajtuk, nem folytatódik a DNS szintézis 

beépülésük esetén. Lehetőség van a primer, vagy a dideoxynukleotidok jelölésére, az 

általunk alkalmazott módszer az utóbbi volt.

A PCR termék tisztítása két lépésben történik. Az első során QIA QUICK PCR 

Purification Kit-et (QUIAGEN) használtunk a kitben megadott utasításnak megfelelően. A 

DNS képes adszorbeálódni a speciális felszínhez, ahol többször mossuk majd eluáló 

pufferrel leoldjuk.

Következő lépésben elvégezzük a szekvenáló reakciót RR dRhodamine 

Terminator Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems, CA, USA) segítségével. 10 ul 

végvolumenben 1-1 ul prímért (10 pmol/ul primer koncentrációt), optimalizált mennyiségű 

(3 ul) eluált DNS-t, 4 ul terminátor mixet (Taq polimeráz, dNTP, jelölt ddNTP, puffer) 

alkalmazunk tört jégben és 10 ul-ig HPLC víz kerül hozzáadásra.

A hőprogram a következő: 10 sec 96 Celsius fokon, 15 sec 50 Celsius fokon és 4 

perc 60 Celsius fokon 25 ciklusban. Amennyiben az annealing hőmérséklet >65 Celsius 

fok, akkor 2 lépcsős hőprogramot alkalmazunk (a középső hőmérséklet kimarad), 65 

Celsius fok alatt 3 lépésben.

Ezt követi a második tisztítási folyamat kémiai módszerrel. A hőprogramot 

követően rendelkezésre álló teljes anyagmennyiséghez 70 ul desztillált vizet és 1 ul 

dextrant, 250 ul 96%-os etanoltés 10 ul 3 M Na-acetatot (pH: 4.6) adunk, 30 percig 12.500



rpm-mel centrifugáljuk. A felülúszót eldobjuk, a maradékra 300 ul 70%-os etanolt mérünk 

és 10 percig 12.750 rpm-mel centrifugáljuk, majd a felülúszót eldobjuk. 30 percig 40 

Celsius fokon szárítjuk, rámérünk 25 ul Template Suppression Reagent-t, mely oldatba 

viszi a precipitálódott DNS-t és 2 percre 96 Celsius fokra, majd azonnal tört jégbe 

helyezzük

Ezt követően történik a mérés ABI PRISM 310-s automata segítségével. Az ABI 

PRISM 310 egy lézer indukálta fluoreszcens kapilláris elektroforézis rendszer. A mérés 

menete röviden a következő:

1. Betöltjük a rendszerbe a 4 különböző fluoreszcens anyaggal jelölt DNS mintákat

(eltérő módon jelöltek az A, G, C es T extenziós reakciók).

2. A minták automatikusan a polimerrel kitöltött kapillárisba kerülnek elektroforézis

céljából.

3. Megtörténik a jelölt DNS fragmentumok elektroforézise, melynek során méretük

alapján szeparálódnak.

4. Aje lö lt minták áthaladnak a kapillárison és egy speciális ablakon át megvilágítjuk

őket.

5. A DNS fragmentumokhoz tapadt fluoreszcens festékek lézerrel megvilágítva fényt

bocsájtanak ki az egyes festékekre jellemző hullámhosszon.

6. A fényt a rendszer összegyűjti és egy spektrográf segítségével hullámhossz

szerint szeparálja.

7. Egy speciális kamerára kerül az összegyűjtött információ, így mind a 4 féle

fluoreszcens fénykibocsájtás egyidőben detektálható.

7. Egy adatgyűjtő rendszer összegyűjti a fényintenzitásokat speciális software-e 

segítségével és elekthromos jelként tárolja őket feldolgozásig.

6.2.3.6. FV:Q506 LEIDEN MUTÁCIÓ VIZSGÁLATA

Zöller és Dahlbáck módszere szerint végeztük (188). Genomikus DNS izolálás 

történt Chelex 100 segítségével módosított Walsh módszerrel (részletesen Id. fentebb).

Ezt követően PCR reakciót végeztünk MJ Research MiniCycIeren az alábbi primerpárral:

5' GGG CT A ATA GGA CTA CTT CTA ATC 3'

5' TCT CTT GAA GGA AAT GCC CCA TTA 3'.
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A PCR kondíciók az alábbiak voltak: 5 perc kezdő denaturálás 94 Celsius fokon majd 30 

cyclus:

60 s denaturálás 93 Celsius fokon

30 s annealing 61 Celsius fokon

90 s extenzió 72 Celsius fokon.

Ezt követően a 161 bp hosszságú terméket Mnl-1 restrikciós enzimmel emésztettük. 

En^ek a restrikciós enzimnek a hasitási helye az Arg506 .

Normális esetben tehát a 161 bp hosszúságú termék egy 43 és egy 118 bp 

hosszúságú darabra hasad. Amennyiben a beteg homozigóta a vizsgált mutációra, úgy az 

Mnl-1 hasítási helye eltűnik, ezért kizárólag 161 bp hosszúságú termékek keletkeznek. 

Heterozygotáknál mind 161 bp hosszúságú termékek, mind pedig hasított, 43 és 118 bp 

hosszúságú termékek megtalálhatók.

Az emésztett termékeket 1%-os agaróz gélben megfuttatva jól elkülöníthetőek a 

normális, a heterozigóta és a homozigóta állapotok.

6.2.3.7. FII G20210A ALLÉL VIZSGÁLATA

Poort és munkatársainak közleménye alapján (129) vált ismertté, hogy a FII 

20210A alléi jelenléte fokozza a thromboembolia rizikót.

Első lépésben genomikus DNS izolálás történt Chelex 100 segítségével 

módosított Walsh módszer szerint (részletesen Id. fentebb), majd a mutáns alléit 

tartalmazó génszakaszt amplifikáltuk PCR segítségével és SSCP vizsgálatot végeztünk a 

genetikai eltérés detektálására. A PCR reakciót az alábbi primerpárral végeztük:

5' GGA TGG GAA ATA TGG CTT CTA 3'

5' GAA TAG CAC TGG GAG CAT TG A 3'.

A PCR n,i>: 100 ul-e a következőket tartalmazta: 40-40 pmol primer koncentráció,

0.1 Mol TRIS, 15 mM Mg2CI, 0.5 M KCI, 2.5 U Taq DNS polimerase, 200 uM dNTP és 

optimalizált mennyiségben templát DNS (30 ul).

A PCR reakció hőprogramja a következő volt: 10 perc 96 Celsius fok, 10 perc 55 Celsius 

fok, majd 30 cyclus: 3 perc 72 Celsius fok

45 sec 97 Celsius fok

1 perc 55 Celsius fok
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Végezetül 10 perc 72 Celsius fokon, 1 perc 4 Celsius fokon következik. Ezt követően a 

mutációk igazolására SSCP-t végeztünk. PCR amplifikálást követően a kettős láncú DNS 

denaturálása formamiddal (vol 1 1) és speciális hőprogram alkalmazásával történt (a

mintákat 5 percre 95 Celsius fokra, majd azonnal tört jégbe helyeztük). Az egyláncú DNS 

elektroforézise 5 %-os glycerin tartalmú 10%-os poliacrylamid gélben TBE pufferben 

szobahőmérsékleten történt, 18 órán át 120 V-on 11-12 mA-en.

TBE puffer 10x-s (elektroforézis puffer SSCP-hez): TRIS: 107 gr, EDTA: 5.85 gr, 

bórsav: 55 gr, desztillált víz 1000 ml-ig, pH:8. Majd 200 ml TBE puffért teszünk 2000 ml 

desztillált vízhez és ezzel végezzük az elektroforézist.

Ezüst fes+éssel tettük láthatóvá az SSCP analízis eredményeit.

S.2.3.8. AZ MTHFR C677T PONTMUTÁCIÓ GENETIKAI VIZSGÁLATA

A metilén tetrahidrofolát reduktáz (MTHFR) enzim génjében előforduló pontmutációt 

(C677T) PCR módszer segítségével vizsgáltuk.

Primerek:

1 .sense: 5’- T GAAGGAG AAGGT GTCTGCGGGA -  3’

2. antisense: 5’- AGGACGGTGCGGTGAGAGTG -  3’

50 ul végtérfogatra számítva a reakcióelegy 25 pM/ul primer, 200 uM dNTP 

koncentrációval, 1.5 U Taq DNS polimeráz koncentrációval rendelkezett, 10 ul templát 

DNS-t alkalmaztunk és reakció puffért: 10 mM Tris- HCI, 1.5 mM MgCI2, 50 mM KCI (pH:

9, hőmérséklet: 25 Celsius fok).

Hőproqram:

I. Denaturálás: 5 min. 94 Celsius fok

35 cikluson át ismételve:

II. Denaturálás: 1 min 93 Celsius fok

III. Annealing: 30 s 62 Celsius fok

IV. Extenzió: 1 min 30 s 72 Celsius fok

V. Végső extenzió: 3 min 72 Celsius fok
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EMÉSZTÉS:

Sikeres amplifikálást követően a termék egy 198 bp hosszúságú szakasz, melyet 

H in fl restrikciós endonukleázzal emésztünk. A C677T mutáció a restrikciós enzim 

számára hasítási helyet hoz létre. Mutáció esetén és 175 és egy 23 bp-ból álló szakasz 

jön létre. Normális esetben, amikor a hasítás elmarad, kizárólag 198 bp-bol álló szakaszok 

keletkeznek. Az emésztéshez mintánként 0.5 U H in fl emzimet használtunk 15 ul PCR 

termék hasítására 37 Celsius fokon 3.5 órán keresztül

AGARÓZ GÉLELEKTROFORÉZIS:

Az emésztett termékeket 3%-os agaróz gélen futtatjuk (futtató puffer: TB E , pH 

7.8). A csíkokat ethidium bromiddal tesszük láthatóvá UV fény felett.

7. EREDMÉNYEK

7.1. A FIBRINOLITIKUS RENDSZER VIZSGÁLATA SORÁN NYERT EREDMÉNYEK

7.1.1. ÖSSZEFÜGGÉS AZ ELI ÉS A t-PA AKTIVITÁS. A PAI-1 AKTIVITÁS, A t-PA 

ANTIGÉN. VALAMINT A PAI-1 ANTIGÉN SZINTEK KÖZÖTT

Erős negatív korrelációt igazoltunk egészséges önkéntesekben az euglobulin lízis 

idő (ELI) és a t-PA aktivitások között (r= - 0.70, p < 0.001, y= - 0.0017x + 1.15), az 

összefüggés a 13. ábrán látható. Az ábrán feltüntettük a 95%-os konfidencia 

intervallumokat, a korrelációs koefficiens értékét ( r ) és a szignifikanciát.

Gyengébb pozitív korreláció igazolódott az ELI és a PAI-1 aktivitás között (r= 0.55, 

p < 0.05, y= 0.05x - 2.1), az összefüggés a 14 . ábrán látható. Ezen az ábrán szintén 

láthatók a 95%-os konfodencia intervallumok, a korrelációs koefficiens (r) és a 

szignifikancia.

Vizsgálataink nem igazoltak korrelációt az ELI és a t-PA antigén, valamint az ELI 

és a PAI-1 antigén szintek között (189,190)



13. ábra: ÖSSZEFÜGGÉS AZ ELI ÉS A t-PA AKTIVITÁS KÖZÖTT
(vénás okklúziós teszt előtt)

t-PA
(lli/ml

r= - 0.70

100 150



14. ábra: AZ ELI ÉS A PAI-1 AKTIVITÁS KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS
(vénás okklúziós teszt előtt)

PAI-1 akt. 
(AU/ml)

ELI (min)



7 1.2. A RESZPONDER STÁTL 

ÖNKÉNTESEK

IZSGÁLATA,

Megfigyeltük, hogy a 20 perces vénás okklúziót követően mért euglobulin lizis idő 

alapján az egeszseqes önkéntesek 2 csoportra voltak oszthatok. A rosszul válaszolók 

csoportjában az okklúziós tesztet követően az F II 100 percen túl volt, a jól válaszolók 

csoportjában 100 perc alatt. Nem volt különbség a 2 csoport között az önkéntesek 

életkorát, t-PA antigén szintjét, plazminogén, antiplazmin és fibrinogén szintjét illetően (2. 

táblázat).

2. TÁBLÁZAT: AZ ÖNKÉNTESEK RESZPONDER STÁTUSZA VÉNÁS OKKLÚZiOS j 
TESZTET KÖVETŐEN MÉRT EUGLOBULIN LÍZIS IDŐ (ELŐ ALAPJÁN j

ROSSZUL REAGÁLÓK JÓL REAGÁLOK

| Csoport száma 1. 2.

} ELI v.o. után > 100 perc < 100 perc
Esetszám 11 16
Férfi/nő 8/3 9/7
Átl.életkor (év) 24.27+- 4.2 25.3+- 4.5 N.S.

| t-PA Ag (ng/ml) 5.26+-1.58 4.30+-1.77 N.S.
Plazminogén (%) 104+- 9.31 101.2+-18.23 N.S.
Antiplazmin (%) 107+- 7.87 102.56+- 6.62 N.S.
Fibrinogén (g/l) 2.96+- 0.58 2.86+- 0.46 N.S.

| Rövidítések: ELI: euglobulin lizis idő, v.o.: vénás okklúzió, N.S.: nem szignifikáns, átl.: J 
! átlagos, Ag: antigén I

A következő ábrákon az ELI, a t-PA és PAI-1 aktivitás, valamint a PAI-1 antigén 

szintek alakulása látható a jól és a rosszul reagáló csoportokban.

Szignifikáns különbségét eszleltünk az önkéntesek EL idejét (15. ábra) és t-PA 

aktivitását illetően (16. ábra) a jól és rosszul reagáló csoportok között.
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15. ábra: ELI A ROSSZUL (1.) ÉS A JÓL (2.) REAGÁLÓ CSOPORTOKBAN
(Átlaq ± SD)

ELI (min.)

16. ábra: A t-PA AKTIVITÁS A ROSSZUL (1.) ÉS A JÓL (2.1 REAGÁLÓ 

CSOPORTOKBAN (Átlag ± SD)

t-PA akt. (lU/ml)

t-PA (1.) t-PA (2.)

I I  Okklúzió előtt 

■  Okklúzió után



Nem volt szignifikáns különbség a PAI-1 aktivitásokat illetően a jól és a rosszul reagáló 

csoport között (17. ábra). Az ELI szempontjából elsősorban az okklúziós tesztet követően 

mért értékekben észlelhető a szignifikancia a két csoport eredményei között, a jól 

reagálóknál mértük a szignifikánsan rövidebb euglobuiin lizis időt.

A t-PA aktivitást illletően ugyancsak mind okklúziós tesztet megelőzően, mind azt 

követően különbség volt észlelhető, a jól reagálóknál szignifikánsan magasabb t-PA 

aktivitást mértünk.

A jelenség magyarázatát a PAI-1 antigén szintek mérésekor tudtuk megadni. A 

rosszul válaszolók csoportjában szignifikánsan magasabb PAI-1 antigén szinteket 

detektáltunk (18. ábra), mely felelős lehet a rosszul reagálók alacsonyabb szabad t-PA 

aktivitásáért.

7.1.3. A FIBRINOLITIKUS AKTIVITÁS LONGITUDINÁLIS VIZSGÁLATÁNAK 

EREDMÉNYEI

Nem észleltünk szignifikáns változást az euglobuiin lizis időt (19. ábra), a t-PA 

aktivitást (20. ábra) és a PAI-1 aktivitást illetően a 4 hetes periódusban az egészséges 

önkéntesekben. A PAI-1 aktivitásban tapasztalható volt ugyan fluktuáció, de a változások 

a normál értéken belül maradtak. Ugyanezt tapasztaltuk a t-PA és a PAI-1 antigén szintek 

meghatározásai során (21. ábra), tehát nem észleltünk értékelhető mozgásokat a csoport 

egészét figyelembe véve.

Amikor azonban jól és rosszul reagáló csoportot képeztünk az egészséges 

önkéntesekből az euglobuiin lizis idő okklúziós tesztet követő alakulása alapján (< 100 

perc jól reagáló, > 100 perc: rosszul reagáló), akkor kiderült, hogy jelentős különbségek 

tapasztalhatók a reszponder státuszból adódóan.

Az euglobuiin lizis időt illetően a jól és rosszul reagáló csoport között szignifikáns 

különbség volt észlelhető az 1. méréstől kezdve, és ez a különbség konstans maradt a 4 

hetes vizsgálati periódus során mind az okklúziós teszt előtti mind az azt követő értékeket 

illetően.

A t-PA aktivitást illetően szignifikáns különbségek voltak észlelhetők a jól és 

rosszul reagálók között a 14. és a 28. napon, vagyis a t-PA aktivitás emelkedése



jelentősebb volt 3 jól reagálókban ezeken a napokul i. A jói (eagáió csoportban 

konzekvensen szignifikáns különbség volt észlelhető a pre- és posztokklúziós

17. ábra: PAI-1 AKTIVITÁS A ROSSZUL (1.) ÉS A JÓL (2.) REAGÁLÓ CSOPORTOKNÁL
rÁtiao ± SD'

PAI-1 akt (AU/ml)

PA I-l (1.) PAI-1 (2.)

Okklúzió előttiek között: N.S. 
Okklúzió utániak között: N.S.

B! Okklúzió előtt 
H Okklúzió után

18. ábra: PAI-1 ANTIGÉN SZINTEK A ROSSZUL (1.1 ÉS A JÓL REAGÁLÓ (2.) 
CSOPORTOKBAN (Átlag ± SD)

PAI-1 Ag 
(ng/ml)

PAI-1 Ag(l.) PAI-1 Ag (2.)



19. ábra: AZ ELI LONGITUDINÁLIS VÁLTOZÁSA 4 HETES PERIÓDUSBAN
(Átlag ± SD)

ELI (min.)

t-PA akt.
(lU/ml)

A longitudinális 
változások: N.S.

B  Okklúzió előtt 
BOkkJúzió után

Napok



21. ábra: A t-PA ÉS A PAI-1 ANTIGÉN SZINTEK LOGITUDINÁLIS VÁLTOZÁSA 4 HETES
PERIÓDUSBAN ÍÁilaa± SD)

eredményeket illetően (p < 0.01), a rosszul reagáló csoportban csak a 14. és a 21. napon 

volt ez észlelhető (p < 0.05).

A PAI-1 aktivitást illetően a jól reagáló csoportban nem volt észlelhető fluktuáció, a 

rosszul reagáló csoportnál az 1. vizsgálati napon szignifikánsan magasabb PAI-1 aktivitás 

értékeket lehetett mérni (p < 0.05) a jól reagáló csoporthoz képest, de a rosszul reagáló 

csoportban a vizsgálati időszak alatt a PAI-1 aktivitás érdemben nem változott.

A t-PA és PAI-1 antigén szintek nem változtak érdemben a vizsgált 4 hetes 

időszakban a jól és rosszul reagáló csoportokban, viszont a két csoport között szignifikáns 

különbség volt észlelhető a PAI-1 antigén szinteket illetően mind az 1.. mind a 28. napon 
(191, 192).



7.1.4. A JÓL ÉS A ROSSZUL REAGÁLÓ STÁTUSZ VÁLTOZÁSA:

Az 1. héten 6 önkéntes tartozott a jó! reagáló, 6 a rosszul reagáló csoportba. A 

vizsgált hetek során kiderült, hogy vannak önkéntesek, akik mindig a jól reagáló (4 fő), akik 

mindig a rosszul reagáló (4 fő) csoportba tartoztak és voltak olyanok akik változtatták a 

reszponder státuszukat (4 fő). Tehát az önkéntesek 2/3-a mutatott konstans reagáló 

státuszt. Utóbbinak jelentősége lehet fibrinolízis vizsgálatok tervezésekor, szükséges tehát 

a reszponder státusz rendszeres ellenőrzése.

7.1.5. A FIBRINOLÍZIS VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI HEREDITER 

ANTITHROMBINOPATHIÁS BETEGEKBEN

A vizsgálatba bevont 11 antithrombinopathiás beteg közül 5 beteg l-s típusú, 6 

beteg ii-s tipusu megbetegedesben szenvedett (3. táblázat).

ANTiTHROMBiNOPATHiÁJÁNAK KLASSZIFIKÁCiÓJA

NÉV AT akt. (%]i AT Ag (%) Ki ELFŐ TÍPUS

1. B.L. 50 90 NORM. ll.c.

2. Sz.S. 58 40 KÓROS FEH. I.
j 3. A.l. 50 30 KÓROS FEH. I.

4. T.J. 25 30 KÓROS FEH. I.

5 .1.A. 50 60 KÓROS FEH. I.
6. K.A. 40 40 KÓROS FEH. i.
7. P.F. 54 80 KÓROS FEH. ll.c.
8.T.F. 34 90 NORM. ll.c.
9. T.R. 45 100 NORM. ll.c.

| 10. T.E. 55 90 KÓROS FEH. ll.c.
11. T.Gy. 50 80 KÓROS FEH. ll.c.

Rövidítések: íeh.: fehérje, K! E, pQ. kereszteze tt immun elektroforézis , AT: antit
| a k t : aktivitás, Ag: antigén



A íibrinoütikus rendszer vizsgálata során 6/11 betegnél észleltünk csökkenést az 

okklúziós teszt előtti fibrinolitikus aktivitásban euglobulin lízis idő módszer alkalmazásával. 

QkkJúziős tesztet követően i^edin 7/11 betenné!. A t-PA aktivitás okklúziós teszt utáni 

értéke 1 betegnél bizonyult alacsonyabbnak, PAM aktivitás emelkedés viszont 6/11 

betegnél volt észlelhető Vagyis a vizsgált betegek több mint felénél a veleszületett 

inhibitor defektus mellett a fibrinolitikus rendszer működésének zavara megfigyelhető volt 

(4. táblázat).

| 4. Tá B l á Zá i ; A F io R iN ü u  í í m í S K c N u ó Z h k  v iZS ü á l a í  Á n á (\ tK b ü iv itN r  t i

| HEREDITER ANT1THROMBINOPATHIÁBAN

SZÁM/NÉV ELI (min) t-PA akt.(IU/m!) FAÍ-1i akt.(AU/mí)

1. B.L. 170 90 0.37 1.65 1.5 0

2. SZ.S. 220 90 0.4 0.82 1.0 0

3. A.l. 170 190 0.2 1.95 2.8 0
4. T.J. >4 óra >4 óra 0 0.5 28 24
5. I.A. >4 óra 145 0 1.21 16 9
6. K.A. 220 90 0.06 0.95 14 0.2
7. P.F. 145 190 0 0.65 8.2 11
8. T.F. >4 óra >4 óra 0 0.31 20.4 21
9. T.R. >4 óra 45 0 0.85 27 8
10.T.E. >4 óra >4 óra 0 0 36.5 33
11. T.Gv. >4 óra 225 0 0.7 19 21
ÁTLAG: 0.25 0.96 16.4 15.9

Rövidítések: akt.: aktivitás, OE: okklúziós teszt előtt, OU: okklúziós teszt után



7.1.6. ÖSSZEFÜGGÉS A HEREDITER ANTUHROMHINOHAÍHIÁK tS  A 

HEMOREOLÓGIAI PARAMÉTEREK ALAKULASA KOZOTT

A teljes vér viszkozitás 4/11 betegnél, a plazma viszkozitás 6/11 betegnél volt 

emelkedett, a vörösvérsejt aggregációt 1 betegnél észleltük fokozottnak. A feltűnően 

gyakori plazma viszkozitás emelkedés minden esetben a keresztezett immunelektroforézis 

módszerrel kóros fehérjével rendelkező betegeken fordult eiő (5. táblázat).

5 TÁBLÁZAT: A ÜEMORECLOC !A! VIZSGALATOK ERES TÉNYÉ!

ANTITHROMBINOPATHiAS BETEGEKBEN

NÉV TELJES VER VI3ZK. PLAZMA VISZK. CRY. AGG*

.'Q1 c. 1/c s.ah ,-iráH

B.L. 4.61 1.36 10.83

Sz.S. 4.89 1.46 13.03

A.l. 5.47 1 42 12.93

T.J. 4.43 1.28 12.43

I.A. 5.08 1.46 18.66

K.A. 5.93 1.51 12.53

P.F. 6.46 1.43 9.13

T.F. 5.76 1.37 14.66

T.R. 6.03 1.22 13.00

T.E. 5.95 1.55 12.20

T.Gy. 4.91 1.39 8.63
ÁTLAG: 5.41 1.39 12.55

Rövidítések viszk.; viszkozitás, ery.aggr.. vörösvérsejt aggregáció, seb.gr.: sebesség

I gradiens



M 7 .  EGYÉB V tL E Ö Z Ü L h Ib ii ÉS SZERZETT RIZIKÓ TÉNYEZŐK, VALAMINT A 

HEREDITER ANTITHROMBINOPATHIA KAPCSOLATA

A vizsgáit nziko tényezők közül 3 beteg rendelkezett az FV Leiden mutáció 

heíerozigoía formajava!, 4 beteg a metiíén-tetrahidrofoiáí redukiáz enzim génjében 

előforduló C677T pontmutációra bizonyult heterozigótának. Fii 20210A aiiei jeienietet 

vizsgálataink egyetlen antithrombinopathiás betegnél sem igazolták. A protein C és S 

aktivitások, valamint a lupus anticoagulans meghatározás eredménye valamennyi betegnél 

normális vagy negatív volt (6. táblázat).

6. TÁBLÁZAT EGYÉB VIZSGÁLT RIZIKÓ TÉNYEZŐK ALAKULÁSA 

AN T IT H ROMBINO PATH IAS BETEGEKBEN

NÉV PC akt. PS aKt. LA FV:Q506 MTHFR FII20210A
(%) (%) (+/-) (NO/HZ/HO)

B.L. 140 95 neg. NO NO NO í
Sz.S. 136 85 neg. HZ NO NO
A.l. 82.5 104 neg. HZ HZ NO 1
T.J. 121 97 neg. NO HZ NO
I.A. 98 86 neg. NO NO NO !
K.A. 140 98 neg. NO NO NO |
P.F. 97.5 106 neg. HZ HZ NO
T.F. 140 86 neg. NO NO NO
T.R. 114 90 neg. NO HZ NO I
T.E. 136 89 neg. NO NO NO
T.Gy. 124 104 neg. NO NO NO j

| Rövidítések: PC: protein C, PS: protein S, akt.: aktivitás, MTHFR: metilén-tetrahidrofolát 

j reduktáz, NO: normális, HZ:heterozigota, HO: homozigóta, LA: lupus anticoagulans
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7.2. A VELESZÜLETETT PROTEIN C HIÁNYOS BETEGEK VÉRALVADÁSI ÉS 

GENETIKAI VIZSGÁLATA SORÁN NYERT EREDMÉNYEK

7.2.1. A PROTEIN C GÉNBEN MUTÁCIÓVAL RENDELKEZŐ BETEGEK VÉRALVADÁSI 

VIZSGÁLATAINAK EREDMÉNYEI

A mutációval rendelkező 15 család 25 családtagja közül 21 l-s típusú protein C 

hiányban szenvedett (csökkent protein C aktivitás és antigén szintek), 4 családtagnál 

igazoltunk ll-s típusú protein C hiányt (normális antigén szintek mellett csökkent protein C 

aktivitás). 3 családnál magasabb fibrinogén szinteket észleltünk, antithrombinopathia I. 

típus: 1 család 2 tagjánál, II. típus: 2 család 3 tagjánál volt detektálható, APC rezisztencia 5 

család (a mutáns családok 33.3%-a) 10 tagjánál igazolódott. Közülük 1 beteg homozigóta, 

9 beteg heterozigóta volt a vizsgált mutációra.

7.2.2. A MUTÁCIÓ SZŰRÉS EREDMÉNYEI

A mutációkat SSCP esetében a migrációban észlelhető különbség alapján, 

DGGE esetében a heteroduplex képződés okozta abnormális elektroforetikus mobilitás 

alapján detektáltuk.

15 család 25 családtagjánál (a vizsgált családok kb. 43%-a) igazoltuk a fenti 

szűrőmódszerekkel mutáció jelenlétét, 8 betegnél SSCP, 17 esetben DGGE segítségével. 

A 22. ábrán DGGE, a 23. ábrán SSCP eredmények láthatók.

7.2.3. A DNS SZEKVENÁLÁS EREDMÉNYEI

A DGGE és SSCP során aberráns migrációt mutató PCR termékeket (amplifikált 

DNS szegmentumokat) ABI PRISM 310-es automata segítségével dideoxy módszerrel 

szekvenáltuk. Vizsgálatainkkal 23 esetben 9 féle missense mutáció (közülük három új 

mutáció), 1 nonsense mutáció és 1 esetben egy ritka frameshift deléció igazolódott. 

Valamennyi mutációval rendelkező beteg és családtag heterozigótának bizonyult a 

vizsgált mutációt illetően (mind a normális, mind a mutáns szekvencia megtalálható volt). 

Szekvenálási eredmény látható a 24. ábrán.



22. ábra: DGGE eredmények. Az ábrán látható a 7-s exonban a 4. minta, valamint a 9a exonrészben a 3., a 6. és a 8. minta pozitivitása (2- 4 csík megjelenése ezüst festéssel).



23. ábra: SSCP eredmények. Az ábrán látható a 6-s exonban a 3. és a 7. minta pozitivitása (2 csík megjelenése ezüst festéssel).



24. ábra: Szekvenálási eredmények. Az ábrán látható a 7-s exon egyik missense mutációjának szekvenálással történt bizonyítása. Felül a kontroll szekvencia, alul a beteg 
mutáns génszakasza látható. Fekete nyíl jelöli a pontmutáció helyét, itt kettős csúcs található (a normális és a mutáns génszakasznak megfelelően).
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A 3-s exon missense mutációi:

Az l.sz. betegnél egy missense mutáció igazolódott a protein C gén 3-s 

exonjában. A mutáció a 15Arg Trp-ra történő kicserélődéséhez vezetett. A mutációt említi 

az 1995-s adatbázis (1432 C- T), de esetünkben I s típusú protein C hiányt okozott, míg az 

adatbázisban legfőképp ll-s típusú defektusok kapcsán említik.

A 2/1 és 2/2. sz. betegek genetikai vizsgálata során (ugyanazon család 2 tagja) az 

1493-as nukleotid pozícióban adenin- guanin csere következtében a 35Asp- Gly-re 

cserélődött. Mindkét vizsgált családtagnál l-s típusú protein C hiányt okozott a genetikai 

eltérés súlyos, ismételt thromboemboliás megbetegedéseket okozva. Ez a defektus nem 

szerepel az adatbázisban, sem az azóta közölt irodalomban. így a a defectus és a 

családban előforduló thromboemboliás megbetegedések koszegregációja, valamint egyéb 

véralvadási vagy genetikai defektusok kizárását követően a missense mutációt új 

mutációnak tartottuk és protein C Pécs 2-nek neveztük el.

A 7-s exon nonsense és missense mutációi:

A 3. sz. proband esetében a 7-s exonban nonsense mutációt igazoltunk, mely a 

157Arg helyén stop kodon kialakulásához, s ezzel a fehérjeszintézis leállásához vezetett. 

A 6182 C-T csere egy CpG dinukieotid szekvenciában történt. A mutáció l-s típusú protein 

C hiányt okozott, hasonló mutációt 5 családnál közöl a protein C mutációkat tartalmazó 

adatbázis.

A 4. sz. proband esetében a 7-s exonban missense mutációt igazoltunk, a 6231 

G-A csere a Gly173 Glu-ra történő kicserélődéséhez vezet, a mutáció ll-s típusú protein C 

hiányt okozott és nem található meg a protein C mutációk 1995-ben közölt adatbázisában. 

6 családtagnál fordultak elő thromboemboliás megbetegedések, és egyéb véralvadási 

vagy genetikai eltérés kizárható volt. így a mutációt új mutációnak tekintettük (protein C 

Pécs 3).

Missense mutációk és frameshift deléció a 9-s exonban:

25 mutáns családtagból 20 esetben a protein C gén 9-s exonjában igazoltunk 

mutációkat.
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Az 5. (5/1 betegnél és 5/2 tünetmentes családtagnál), a 6. és a 7. sz. probandná! 

ugyanaz a missense mutáció igazolódott a 9a exonrészben (8403 C-T). Ezt a mutációt 28 

családnál írták le a protein C mutációk adatbázisában 1995-ben, és elég gyakori genetikai 

eltérésnek bizonyult a vizsgált magyar betegekben is. A 230-s számú Arg Lys re 

cserélődése direkt oka a protein C hiánynak A genetikai eltérés minden esetben 

fenotípust illetően l-s típusú protein C hiányt okozott.

A 8.sz. családnál (8/1 és 8/2, mindketten betegek) missense mutációt igazoltak 

vizsgálataink (8476 C-T), mely a katalitikus doménben helyezkedik el, közel a katalitikus 

triád egyik tagjához, az Asp257-hez. A 254-es számú Thr lle-re történő kicserélődése nem 

szerepel a protein C mutációkat tartalmazó adatbázisban és az azóta megjelent 

irodalomban sem, így a korábban említett kritériumoknak megfelelően új mutációnak 

tekinthető, mely ll-s típusú protein C hiányt okozott betegeinkben normális protein C 

antigén koncentrációval (protein C Pécs).

A 9.(9/1 beteg, 9/2, 9/3 egészséges családtagok, 9/4, 9/5 betegek), a 10.(10/1 

beteg, 10/2 egészséges családtag) sz. családoknál és a 11. sz. probandnál ugyanazt a 

missense mutációt igazolták vizsgálataink. A 9-s exonban 8604G-A csere következik be, 

mely a 297Val -  Met-ra való kicserélődését okozza. 6 esetben említi a mutációs adatbázis 

és az az eltérés bizonyult a leggyakoribbnak magyar betegekben. A defektus l-s típusú 

protein C hiánytokozott(25. ábra).

A 12. sz. családnál (12/1 beteg és 12/2 egészséges családtag) a 9b exonrészben 

igazoltuk a 325-s számú Val Ala-ra történő kicserélődését. Ez a missense mutáció (8689 

T-C) az adatbázisban 2 családnál már leírásra került, de mindkét család homozigóta volt a 

vizsgált mutációt illetően. Az általunk vizsgált család heterozigóta a mutációra, mely 

fenotípust illetően l-s típusú protein C hiánnyal jár.

A 13.sz. családban (13/1 beteg és 13/2 egészséges családtag) egy missense 

mutációt igazoltak vizsgálataink a 9-s exonban. A 8744-es nukleotid pozícióban G- A 

csere következett be, s ez a 343Met -  lle-re történő cserélődését okozta. A genetikai 

eltérés l-stípusú protein C hiányt okozott, míg az irodalomban ll-s típusú defektust okozva 

említik.

A 14.sz. család a 9c exonrészben hordoz missense mutációt (8790 G-A), mely a 

359-es pozícióban Asp - Asn cseréhez vezet. 4 családnál ír le a protein C adatbázis 

hasonló mutációt, mely valamennyi ott közölt esetben és saját betegünknél is ll-s típusú 

protein C hiánytokozott.



25. ábra: A 9. számú család családfája. A magyar betegeken leggyakrabban 
előforduló mutáció: 8604 G -  A, 297 Val • Met

(Rövidítések: MVT: mélyvénás thrombosis, feketével kitöltött körök vagy négyzetek:
heterozigóta családtagok)

1.1. I.2. I.3.

111.1. III.2. III.3.



A 15. sz. családnál egy ritka frameshift deléciót igazoltak a genetikai vizsgálatok. 

A 8796-8801 közötti nukleotid pozícióban található 6 guanin egyike deletálódott, ez a 

deléció a 364-es pozícióban levő aminósav, a Met - Trp-ra való kicserélődését okozta (a 

364-es pozíció közel van a katalitikus triád egyik tagjához, a Ser 360-hoz) és stop kodon 

képződéssel járt 378-as pozicióban. A frameshift jó! detektálható volt szekvenálás során, a 

beteg heterozygotának bizonyult a vizsgált mutációt illetően, mely súlyos l-s típusú protein 

C hiányt okozott. Ez a frameshift deléció csak “személyes kommunikáció alapján” került 

említésre a protein C adatbázisban, így rendkívül ritka genetikai defektusnak 

tekinthető.

A protein C génben mutációval rendelkező betegek és családtagok között 10 

esetben igazolódott FV:Q506 Leiden mutáció egyidejű jelenléte (1 esetben homozigóta, 9 

esetben heterozigóta formában), prothrombin gén mutációval egyik beteg sem 

rendelkezett.

A genetikai vizsgálatok eredményei a mutációval rendelkező családok esetében a 

7.sz. táblázatban megtalálhatók (193,194,195,196).

7.2.4. A PROTEIN C GÉNBEN MUTÁCIÓVAL NEM RENDELKEZŐ BETEGEK 

EREDMÉNYEI

A vizsgált 34 protein C hiányos családból 19 család 22 tagjánál nem igazolódott 

mutáció a protein C génben ismételten alacsony protein C anticoagulans aktivitások 

mellett, de egyéb genetikai illetve véralvadási eltéréseket sikerült detektálni. 11 család 

esetében (a mutációra negatív családok 58%-ában) a protein C aktivitás ismételten 

határesetnek bizonyult, 60-70% között. 1 családnál észleltünk alacsony protein S 

aktivitást, 9 családnál alacsony APC hányadost igazoltak vizsgálataink (APC rezisztencia), 

egyéb véralvadási vizsgálati eredmények negatívak voltak. Valamennyi APC rezisztens 

családnál (a mutációra negatív családok 47%-ánál) igazolódott az V-s faktor Leiden 

mutációja, 3 esetben homozigóta, 6 esetben heterozigóta formában. Egy 6 hetes 

csecsemőnél a máj éretlen szekréciós kapacitása és homozigóta FV:Q506 Leiden mutáció 

jelenléte igazolódott. Lupus anticoagulans 2 családban volt detektálható, mindkét esetben 

FV:Q506 mutációval kombinálódva, közülük 1 esetben vena hepatica thrombosis okozta 

súlyos májlézió is kiderült a protein C hiány hátterében. 2 családnál igazoltunk prothrombin
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gén mutációt (C20210A alléi jelenléte), 1 esetben protein S hiánnyal, 1 esetben Fv':Q5öö 

mutációval kombinációban. Néhány esetben (májbetegségek kapcsán) az alapbetegség 

kezelésének hatására a későbbiekben a protein C aktivitás normalizálódását észleltük.

8 család esetében (a mutációra negatív családok 23%-ában) semmiféle genetikai 

eltérés nem igazolódott az ismételten szignifikánsan alacsony protein C aktivitások 

hátterében sem szűrő módszerekkel, sem szekvenalással. Ez megfelel az irodalmi 

adatoknak (kb. 20%) (171).

7.2.5. ÖSSZEFÜGGÉS A PROTEIN C AKTIVITÁS ÉS A FV:Q506 (LEIDEN MUTÁCIÓ) 

ELŐFORDULÁSA KÖZÖTT

Az általunk vizsgált 300 vénás thromboembolián átesett beteg adatait feldolgozva az alábbi 

megfigyelést tettük (8. sz. táblázat):

8. TÁBLÁZAT: ÖSSZEFÜGGÉS A PROTEIN C AKTIVITÁS ALAKULÁSA ÉS A l EíDEn 

MUTÁCIÓ (FV:Q5Q6) JELENLÉTE KÖZÖTT (300 vénás thromboembolián átesett j 
beteg eredményei alapján) i

Betegek FV:Q506 PC akt. í%) Szignifikancia:

A: 219 beteg NO 114.8 A-B között: p= 0.1
B: 68 beteg HZ 93.07 B-C között: p<0,001
C: 13 beteg HO 84.15 A-C között: p<n 001

Rövidítések: PC: protein C, akt.: aktivitás, HO: homozigóta, HZ: heterozigóta, NO: normális

Megállapítható volt, hogy a FV:Q506 (Leiden mutáció) jelenlétekor csökken a 

protein C aktivitás, heterozigóta esetekben kb. 20%-kal, homozigóta esetekben kb. 30%- 

kal. Homozigóta FV:Q506 (Leiden mutáció) fennállta esetén a protein C aktivitás 

csökkenés szignifikáns (p<0.001), mind a Leiden mutációt nem hordozókhoz, mind a 

mutáció heterozigóta formájávai rendelkezőkhöz kepest.
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8. ÖSSZEFOGLALÁS, KÖVETKEZTETÉSEK

8.1. A FIBRINOLITIKUS RENDSZER VIZSGÁLATA SORÁN NYERT EREDMÉNYEINK 

ÖSSZEFOGLALÁSA

1. Vizsgálatunkban arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a vizsgált aktivátor és 

inhibitor rendszerek közül melyik játszik szerepet az euglobulin lízis idő meghatározásban 

Erős negatív korrelációt igazoltunk az euglobulin lízis idő (ELI) és a t-PA aktivitás között, 

valamint gyengébb pozitív korrelációt az ELI és a PAI-1 aktivitás között egészséges 

önkéntesekben. Nem igazolódott korreláció az ELI és a t-PA antigén, valamint az ELI és a 

PAI-1 antigén szintek között. Mindezek alapján megállapítható, hogy a t-PA az az 

aktivátor, mely szerepet játszik a plazma euglobulin frakciójának feloldódásában, vagyis 

az euglobulin lízis idő az extrinzik fibrinolízist reprezentálja, elsősorban a humán plazma t- 

PA aktivitását.

2. A vénás okklúziós tesztet követően mért euglobulin lízis időket illetően az 

egészséges önkéntesek 2 csoportra voltak oszthatók. A jól reagálók esetében az ELI 

vénás okklúziós tesztet követően 100 perc alá rövidült, a rosszul reagálóknál pedig 100 

percnél hosszabb maradt.

Szignifikáns különbség volt észlelhető az euglobulin lízis időket (15. ábra) és a t- 

PA aktivitásokat illetően (16. ábra) a két csoport eredményei között. A jól reagáló 

csoportban szignifikánsan rövidebb euglobulin lízis időt és magasabb t-PA aktivitásokat 

mértünk. Ennek hátterében az a tény állhat hogy a rosszul reagálók csoportjában több 

férfi önkéntes volt és ismert, hogy a férfiak fibrinolitikus kapacitása csökkent a nőkhöz 

viszonyítva. Ennek oka az alacsonyabb t-PA aktivitásban, magasabb PAI-1 aktivitásban, 

magasabb t-PA és PAI-1 antigén szintekben keresendő.

A nembeli különbségen kívül lehetséges magyarázat, hogy a rosszul reagáló 

csoportban szignifikánsan magasabb PAI-1 antigén szinteket mértünk (18. ábra). Vagyis a 

PAI-1 antigén szint fontos szerepet játszik a t-PA aktivitás meghatározásában elsősorban 

a t-PA*PAI-1 komplexek létrejötte révén.

3. Az irodalomban elsőként közöltünk a fibrinolízis longitudinális vizsgálata során 

nyert eredményeket. Megállapítottuk, hogy az ELI, a t-PA és a PAI-1 aktivitásokban,
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valamint a t-PA és a PAI-1 antigén szintekben nem volt szignifikáns változás a vizsgált 4 

hetes periódusban. De ezek mögött a relatíve konstans átlagértékek mögött a normál 

egyének mutathatnak jelentős különbségeket fibrinolitikus aktivitásaikat illetően. A jól és 

rosszul reagálók csoportját kialakítva a posztokklúziós eredmények maradtak inkább 

konstansak, az okklúziós teszt előttiek már mutattak változásokat, elsősorban a t-PA 

aktivitást és a PAI-1 aktivitásokat illetően.

4. Vizsgálataink azt mutatják, hogy jól és rosszul reagáló csoportokat lehet 

elkülöníteni az egészséges egyének fibrinolitikus aktivitásának vizsgálata során egy 

egyszerű módszerrel, a vénás okklúziós tesztet követő euglobulin lízis idő meghatározás 

segítségével. A reszponder státusz a betegek többségénél (2/3-ánál) 4 hetes longitudinális 

analízis során konstans maradt. A rosszul reagáló státusz klinikai jelentőségének 

meghatározása egészséges önkéntesekben további követést igényel, 2 évvel a vizsgálatot 

követően végzett felmérés során az önkénteseknél thromboemboliás megbetegedés nem 

fordult elő.

5. Az antithrombinopathiás betegeken végzett fibrinolízis vizsgálatok eredményei 

alapján elmondható, hogy a betegek több, mint felénél társuló abnormalitásként a 

fibrinolitikus rendszer zavara is észlelhető volt, és ez fokozta a betegek thromboembolia 

rizikóját. Ezeknél a betegeknél az euglobulin lízis idő megnyúlását és emelkedett PAI-1 

aktivitást igazoltak vizsgálataink.

6. Az antithrombinopathiás betegeken végzett hemoreológiai vizsgálatok eredményei 

alapján a betegek több, mint felénél (6/11) magasabb plazma-, és kb. 40%-ánál (4/11) 

magasabb teljes vér viszkozitás volt észlelhető. A viszkozitási paraméterek alakulása 

ugyancsak szerepet játszik az antithrombinopathiás betegek thromboemboliás 

megbetegedéseinek kifejlődésében. Az erythrocyta aggregációban érdemi változást 

vizsgálataink nem igazoltak. FV: Q506 (Leiden mutáció) 3/11 betegnél. MTHFR C677T 

alléi jelenléte 4/11 betegnél igazolódott. Protein C és S hiány, FII 2021OA illetve lupus 

anticoagulans egyidejű jelenlétét nem észleltük.
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8.2. A CSÖKKENT PROTEIN C AKTIVITÁSSAL RENDELKEZŐ BETEGEK 

VÉRALVADÁSI ÉS GENETIKAI VIZSGÁLATI EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA

i .  34 alacsony protein C aktivitással rendelkező család 45 tagjánál végeztünk 

részletes véralvadási és genetikai vizsgálatokat. Közülük 15 család 22 tagjánál igazoltak 

vizsgálataink mutációt a protein C génben (44%).

2 különböző missense mutációt igazoltak vizsgálataink két család esetében a 

protein C gén 3-s exonjában, melyek közül az egyik új, eddig nem közölt mutáció (1493 A 

-  G, 35 Asp -  Gly, PROTEIN C PÉCS 2). Ez a mutáció a PROC gén Gla doménjában 

foglal helyet, közel ahhoz a hélixhez, mely összeköti a Gla domént az EGF- szerű 

doménekkel. A genetikai eltérés l-s típusú protein C hiányt okozott. A 3-s exon másik 

missense mutációja (1432 C -  T, 15 Arg -  Trp) szerepel az 1995-ben kiadott protein C 

mutációkat tartalmazó adatbázisban.

Egy probandnál, akinek többszöri mélyvénás thrombosisok szerepelnek az 

anamnézisében a 7-s exon nonsense mutációját (157 Arg-Stop codon képződés) 

igazoltuk, mely l-s típusú protein C hiányt és a protein C thrombin általi aktivációjának 

zavarát okozta.Egy új missense mutációt is igazoltunk a 7-s exonban (6231 G -  A, 173 

Gly -Glu, PROTEIN C PÉCS 3), mely ll-s típusú protein C hiányt okozott. Ez a mutáció 

igen közel helyezkedik el az aktivációs hasítási helyhez (Arg 169 -  Leu 170), ahol a 

thrombin hatására a fehérje nehézláncáról egy dodekapeptid hasad le.

6 különböző missense mutáció és egy frameshift deléció igazolódott a 9-s 

exonban 20 családtag esetében a protein C génben, tehát magyar betegekben ez volt a 

mutációk által leggyakrabban érintett exon. Irodalmi adatokból ismert, hogy a protein C 

génben előforduló mutációk többsége, mintegy 80%-a a 3-s, 7-s, 8-s és 9-s exonban 

fordulnak elő (176). Il-s típusú protein C hiányt okozó új mutációt sikerült igazolni egy fiatal 

betegünknél (9a exonrészben, 8476 C -  T, 254 Thr -  lie, PROTEIN C PÉCS). Ennél a 

betegnél számos mélyvénás thrombosis szerepel az anamnézisben. A mutáció a 

katalitikus domént érinti, igen közel van a katalitikus triád egyik tagjához (Asp257), nem 

található meg a protein C génben előforduló mutációk 1995-ben közölt adatbázisában és 

az azóta közölt irodalomban sem, és co-szegregációt mutat a családban előforduló 

thromboemboliás megbetegedésekkel. Az új mutációt PROTEIN C PÉCS-nek neveztük el.
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A magyar betegekben igazolt leggyakoribb mutáció a 9-s exon missense 

mutációja (8604 G -  A, 297 Val -  Met), mely a katalitikus régióban helyezkedik el. A többi 

igazolt missense mutáció megtalálható az 1995-ben közölt mutációs adatbázisban

Ritka frameshift deléciót igazoltunk egy betegnél a 9-s exonban, a beteg 

anamnézisében subtotalis pulmonalis embólia szerepel. A deléció a 8796-8801 nukleotid 

pozíció között következett be, az ott helyet foglaló 6 guanin egyike deletálódott, s ez a 

defektus a 364-es Met Trp-ra történő kicserélődéséhez, valamint a 378-as pozícióban stop 

kodon kialakulásához vezetett. A beteg heterozigótának bizonyult a vizsgált defektusra, 

melyet a mutációs adatbázis ugyan említ egy esetben, de kizárólag személyes 

kommunikáció alapján, tehát kizárólag az adatbázis közölte irodalmi hivatkozás nélkül. Ez 

esetben is tehát egy igen ritka genetikai defektust sikerült igazolnunk. Fenotípust illetően I- 

s típusú protein C hiányt okozott, jelentősen csökkent protein C aktivitás és antigén 

szintekkel.

2. A leggyakoribb mutáció típus magyar betegekben a 9-s exon missense 

mutációja (8604 G -  A, 297 Val -  Met), mely a katalitikus régióban helyezkedik el. A 

mutáció szerepel az 1995-ben közölt adatbázisban. Valamennyi betegnél és családtagnál 

l-stipusú protein C hiánytokozott (25. ábra).

3. Egyéb véralvadási és genetikai eltérések, kombinált defektusok előfordulása a 

protein C génben mutációval rendelkező családoknál: 15 család 25 családtagja közül 21 fő 

l-s típusú protein C hiányban szenvedett (csökkent protein C aktivitás és antigén szintek), 

4 családtagnál igazoltunk ll-s típusú protein C hiányt (normális antigén szintek mellett 

csökkent protein C aktivitás). 3 családnál magasabb fibrinogén szinteket észleltünk, 

antithrombinopathia I. típus: 1 család 2 tagjánál, II. típus: 2 család 3 tagjánál volt 

detektálható, ARC rezisztencia 5 család 10 tagjánál igazolódott (közülük 1 beteg 

homoyzgota, 9 beteg heterozigóta volt a vizsgált mutációra).

A protein C génben mutációval rendelkező betegek és családtagok között 10 esetben 

igazolódott FV:Q506 Leiden mutáció egyidejű jelenléte (1 esetben homozigóta, 9 esetben 

heterozigóta formában), prothrombin gén mutációval egyik beteg sem rendelkezett. A 

genetikai vizsgálatok eredményei a mutációval rendelkező családok esetében a 8.sz. 

táblázatban megtalálhatók.
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4. Irodalmi adatok, a protein C génre vonatkozó mutációs adatbázis és saját 

vizsgálataink alapján megállapíthatjuk, hogy veleszületett protein C hiány esetében az 

igazolt míssense mutációk egyértelmű összefüggése a kialakult fenotípussal, vagy a 

klinikai képpel nem igazolható. Ugyanazon mutációk egyik családban l-s, másikban ll-s 

típusú protein C hiányt hozhatnak létre A stop kodont létrehozó mutációk és deléciók 

azonban legtöbb esetben l-s típusú protein C hiányt okoznak és súlyosabb klinikai képpel 

járnak. Indokolt tehát az adatbázis bővítése, hogy a probléma további kutatására 

lehetőség nyíljon.

5. Eredményeink alapján FV:Q506 (Leiden mutáció) jelenlétekor csökken a protein C 

aktivitás (heterozigóta esetben kb 20%-kal, homozigóta esetben kb 30%-kal). A Leiden 

mutációra homozigóta állapot statisztikailag szignifikáns csökkenést okozott 

thromboembolián átesett betegek protein C aktivitásában (8. táblázat).

6. A genetikai vizsgálatok jelentőségét a normálisnál alacsonyabb protein C 

aktivitással rendelkező betegekben az adja, hogy segítségükkel identifikálhatok a 

mutációval rendelkező betegek, akiknél a veleszületett protein C hiány diagnózisa 

egyértelműen megerősíthető, ök  már az első thromboemboliás eseményüket követően 

tartós, akár élethosszig tartó anticoagulans kezelésre szorulnak. Indokolt a borderline 

protein C aktivitással rendelkező (60 -  70% közötti) betegek genetikai vizsgálata is, hiszen 

közülük is kerülnek ki (ha kis számban is) mutációt hordozó betegek. Ennél a 

betegcsoportnál különösen nagy jelentőséggel bírnak a genetikai vizsgálatok, hiszen a 

határeseti protein C aktivitással rendelkező betegek jelentős része nem rendelkezik 

veleszületett protein C hiánnyal, így nem szorul tartós anticoagulans kezelésre. A 

véralvadási módszerek nem mindig nyújtanak elegendő segítséget a betegség biztos 

diagnózisához (ismert tény, hogy átfedés figyelhető meg a normális egyének és a 

heterozigóta protein C hiányos betegek protein C szintje között).

7. A protein C génben mutávióval nem rendelkező családok eredményei- A vizsgált 

34 protein C hiányos családból 19 család 22 tagjánál nem igazolódott mutáció a protein C 

génben ismételten alacsony protein C anticoagulans aktivitások mellett, de egyéb 

genetikai illetve véralvadási eltéréseket sikerült detektálni. 11 család esetében (a 

mutációra negatív családok csaknem 60%-ában) a protein C aktivitás ismételten
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határesetnek bizonyult, 60-70% között. 1 családnál észleltünk alacsony protein S 

aktivitást, 9 családnál alacsony APC hányadost igazoltak vizsgálataink (APC rezisztencia), 

egyéb véralvadási vizsgálati eredmények negatívak voltak. Valamennyi APC rezisztens 

családnál (a mutác.óra negatív családok 47%-ánál) igazolódott az V-s faktor Leiden 

mutációja, 3 esetben homozigóta, 6 esetben heterozigóta formában. Lupus anticoagulans 

2 családban volt detektálható, mindkét esetben FV:Q506 mutációval kombinálódva, 

közülük 1 esetben vena hepatica thrombosis okozta súlyos májlaesio is kiderült a protein 

C hiány hátterében. 2 családnál igazoltunk prothrombin gén mutációt (G20210A alléi 

jelenléte), 1 esetben protein S hiánnyal, 1 esetben FV:Q506 mutációval kombinációban. 

Néhány esetben (májbetegségek kapcsán) az alapbetegség kezelésének hatására a 

későbbiekben a protein C aktivitás normalizálódását észleltük.

Tehát azoknál a határeseti protein C aktivitású betegeknél (protein C aktivitás 60- 

70% közötti), ahol a thromboemboliás esemény hátterében végül APC rezisztencia és az 

FV Leiden mutációja igazolódott, a protein C génben pedig nem lehetett mutációt 

verifikálni, a thromboemboliás megbetegedés kiváltó tényezőjének az APC resistentiát 

tekintettük. Leiden mutációra homozigóta esetekben meghatározatlan ideig, akár 

élethosszig tartó, heterozigóta esetekben (1. thromboemboliás eseményt követően) pedig 

legalább 6 hónapig tartó anticoagulálást javasoltunk. Lupus anticoagulans jelenléte esetén 

a tartós per os anticoagulans kezelés thrombocyta aggregáció gátlóval történő 

kiegészítését elvégeztük.

8 család esetében (a vizsgált családok 23%-ában) semmiféle genetikai eltérés 

nem igazolódott az ismételten szignifikánsan alacsony protein C aktivitások (és antigén 

szintek) hátterében sem szűrő módszerekkel, sem szekvenálással. Ez megfelel az 

irodalmi adatoknak (kb. 20%) (171). Primereink az exonok (átíródó génszakaszok) és az 

exon-intron junkciók vizsgálatára alkalmasak, de az irodalmi álláspontnak megfelelően 

nem kerül sor a nem átíródó génszakaszok (intronok) genetikai vizsgálatára. így ezeknél a 

betegeknél intron mutációk nem zárhatók ki. Nagyobb jelentőséggel bírhatnak a protein C 

géntől távol eső, de a gén expresszióját befolyásoló reguláló szekvenciák, vagy 

transzkripciós faktorok (HNF1, HNF3, HNF6, PCE1 stb.), utóbbiak az átíródás 

stimulálásában vagy gátlásában vesznek részt, és mutációk jelenléte nélkül is képesek 

befolyásolni a protein C fehérje koncentrációját.
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6. Az általunk alkalmazott szűrő módszerek (PCR+ DGGE, PCR+ SSCP) saját 

vizsgálataink és irodalmi adatok alapján alkalmasak a protein C génben előforduló 

mutációk szűrővizsgálatára. A protein C gén 1-s exonjára vonatkozó szűrő módszer a gén 

1-s exonját és a promoter régiót is vizsgálja, így a promoter régiót érintő mutációk is 

verifikálhatok segítségével. A szűrő módszerek negativitása esetén egyetlen esetben sem 

tudtunk DNS szekvenálással mutációt igazolni a protein C génben s ez a szűrő 

módszerek megbízhatóságát jelzi. Fontos, hogy a szűrő módszerek jelentősen csökkentik 

a szekvenálások számát, így idő és költségkímélő eljárásoknak tarthatók.

9. Három új, korábban az irodalomban nem közölt mutációt írtunk le a protein C 

génben.

PROTEIN C Pécs (9-s exon, 8476 C -  T, 254 Thr ■ lie),

PROTEIN C Pécs 2 (3-s exon, 1493 A -  G, 35 Asp -  Gly),

PROTEIN C Pécs 3 (7-s exon, 6231 G -  A, 173 Gly -Glu)

Igazoltunk még egy ritka frameshift deléciót (8796-8801 pozíció között 6 guanin 

egyike deletálódott, s ez a defektus a 364-es Met -  Trp-ra történő cserélődéséhez, és a 

378-as pozícióban stop kodon kialakulásához vezetett), melyet a protein C génre 

vonatkozó mutációs adatbázis ugyan említ, de kizárólag személyes kommunikáció alapján 

és nem irodalmi hivatkozással.

A dolgozat tárgyalja azokat a ma ismert szerzett és veleszületett rizikó tényezőket, 

melyek szerepet játszanak a vénás thromboemboliás megebetegdések kialakulásában. 

Részletesen ismerteti a fibrinolitikus rendszer és a protein C rendszer (mint az egyik 

legfontosabb természetes anticoagulans rendszerünk) szerepét a véralvadási folyamatok 

regulálásában.

1965 óta ismert tény, hogy a vénás thrombosis öröklődő megbetegedés lehet. 

Azóta a koagulációs és a fibrinolitikus rendszer számos új komponense vált ismertté és 

vizsgálat tárgyává rizikó tényező irányban. Jelenleg 6 abnormalitás elfogadott, mint 

egyértelmű genetikai rizikó tényező, ezek az antithrombin, protein C, protein S 

deficienciák, a aysíibrinogenaemia, a FV:Q506 (Leiden) mutáció és a 20210A alléi 

jelenléte a prothrombin génben. A vénás thrombosisok öröklődését olyan családokon 

vizsgálták, ahol legalább egyike ezen genetikai rizikó tényezőknek megtalálható volt. Mivel 

a rizikó faktorok megoszlása autoszómális domináns módnak felelt meg, feltételezték, 

hogy a familiáris thrombosisokat egy domináns gén defektusa okozza.



A protein C hiány tanulmányozása kapcsán aztán számos probléma merült fel. 1. 

A heterozigóta protein C hiány prevalenciája 0.2- 0.5% az egészséges populációban. 2. 

Protein C hiányos családok heterozigóta tagjainál 45%-ban alakul ki thrombotikus 

megbetegedés, a nem defektus hordozó családtagok között 8%-ban, ami csökkent 

penetranciára utal, ismerve a domináns öröklődés szabályait. A csökkent penetrancia oka 

egyrészt lehet az életkor hatása a thrombosis kialakulására, másrészt egy második 

genetikai rizikó tényező jelenléte. Később a FV Leiden mutáció felfedezésével egyre 

gyakrabban derült fény kombinált genetikai zavarokra, és a vénás thromboemboliák 

monogénes öröklődése megkérdőjeleződött (197,198). Napjainkban a herediter 

thrombophiliát multigénes öröklődésű megbetegedésnek tekintjük (154), ahol más, eddig 

ismeretlen gének is fontos szerepet játszhatnak, befolyásolva ezzel a megbetegedés 

penetranciáját. Jelenleg a legfontosabb feladat új rizikó faktorok megismerése, mivel a 

thrombophiliás családok 30- 40%-ánál egyik ma ismert rizikó tényezőt sem lehet 

megtalálni. Ezekoen a családokban feltehetően ma még ismeretlen rizikó faktorok jelenléte 

okozza a thromboemboliás megbetegedéseket.

A jövőben fontosnak látszik új véralvadási tesztek kidolgozása, melyek 

segítségével újabb koagulációs abnormalitások válnak detektálhatóvá. Az APC 

rezisztencia esetében is a plazma abnormalitás felfedezése vezetett a genetikai defektus 

tisztázásához.

Ugyancsak javasolható a thrombosis szempontjából szóbajövő gének direkt 

szekvenálása, hogy újabb rizikó faktorokat ismerhessünk meg. A prothrombin gén 20210A 

alléi felfedezése is Nymodon történt.

Lehetséges módszer a kapcsolat analízis alkalmazása, mely a genetikai marker 

vénás thrombosishoz igazított megoszlását vizsgálja. Itt azonban számolni kell azzal, hogy 

léteznek fenokópiák (a kialakult thrombosist nem a vizsgált defektus okozta), a thrombosis 

hátterében gyakran kizárólag környezeti rizikó tényezők állnak, és a genetikai 

megbetegedések is mutathatnak jelentős heterogenitást (intra- és interfamiliárist).

Manapság már számos rizikó tényezőt ismerünk, fontos tehát, hogy elkezdődjön a 

genetikai és a környezeti rizikó tényezők interakciójának tanulmányozása. Amikor majd 

ezek az interakciók lefordításra kerülnek a biokémia és a sejtbiológia nyelvére, 

könnyebben megértjük azokat a patofiziológiai folyamatokat, melyek thrombus 

képződéshez vezetnek.
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10. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
X IX

Köszönöm Losonczy Hajna professzornőnek, hogy mindvégig támogatta 

haemostaseológiii érdeklődésemet és értékes szakmai segítséget nyújtott e munka 

elkészítéséhez.

Köszönöm a Fachhochschule Jena-nak, elsősorban Michael Meyer 

professzornak, hogy mellette elsajátíthattam a genetika tudományának alapjait és 

rendelkezésemre bocsájtotta laboratóriumának teljes metodikai arzenálját. Ugyancsak 

köszönöm professzor Karl-Heinz Fellernek, a Fachhochschule Jena akkori dékánjának a 

kutatói ösztöndíj támogatást, mely a többszöri németországi tartózkodás és a reagens 

vásárlás költségeit fedezte.

Köszönöm Mózsik Gyula professzornak, a PTE, ÁOK l.sz. Belgyógyászati 

Klinika intézetvezetőjének a nem lankadó biztatást és a folyamatos támogatást.

Köszönöm klinikánk hematológiai munkacsoportjában dolgozó 

orvoskollégáimnak, hogy szükséges távolléteimben betegeimet legjobb tudásuk szerint 

gyógyították.

Köszönöm Kollár Lajos professzornak (Baranya megyei Kórház, IIl.sz. 

Sebészeti Tanszék) a hemoreológiai vizsgálatokban és Liszt Ferenc docens úrnak (PTE, 

ÁOK, KKKI) a plazma homocisztein szint meghatározásokban nyújtott segítségét.

Valamint köszönöm Gerlinda Kutschernek, Vető Ádámnénak, dr. Temesi 

Lászlónénak, Merklerné Meng Beátának és Hauck Csabánénak az értékes véralvadási 

és genetikai laboratóriumi asszisztensi munkát.


