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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE
α1-PI

α1-proteáz inhibitor

β2-GPI

β2-glikoprotein I

ANOVA

varianciaanalízis

APS

antifoszfolipid-szindróma

APS-IgG

antifoszfolipid-szindrómás
személy
származó immunoglobulin-G

BIA

„Biomolecular interaction analysis”

BSA

szarvasmarha szérum albumin

Fg

fibrinogén

FX (FXIII; FV stb.)

X – faktor (vagy más, megfelelő véralvadási faktor)

FXa

aktivált X-faktor

GPRP

glicil-prolil-arginil-prolin peptid

HEPES

N-(2-hidroxietil) piperazin-N-2-etán szulfonsav

IgG

immunoglobulin-G

N-IgG

„normál”, egészséges plazmából származó IgG

B-IgG és F-IgG

két APS-beteg („B” és „F”) plazmájából izolált IgG-k

NE

neutrofil leukocita elasztáz

PAI-1

plazminogén-aktivátor inhibitor 1

PEFABLOC®

4-(2-aminoetil)-benzoszulfonil-fluorid

PC / PS

dipalmitoil foszfatidilkolin / dipalmitoil foszfatidilszerin

PC / PS

protein C / protein S

PMN-leukocita

polimorfonukleáris (neutrofil) leukocita

RU

„relative unit”

SPPL

„Spectrozyme-PL”
(H-D-norleucil-hexahidrotirosil-lizin-p-nitroanilid)

SPR

„surface plasmon resonance”

tPA

szöveti típusú plazminogén aktivátor

uPA

urokináz típusú plazminogén aktivátor
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plazmájából

BEVEZETÉS
Az emberi szervezetben csaknem 100 ezer kilométernyi artéria, véna, hajszálér
szállítja a vért: az érpálya integritása gyakran sérül, és így lokalizált vérzések és
trombusok keletkeznek. Ezek azonban csak az adott érszakaszban, adott ideig
létezhetnek, különben megbomlik a hemosztázis egyensúlya, és súlyos vérzéses vagy
trombotikus kórképek alakulhatnak ki. Közismerten ezek a szív- és érrendszeri,
keringési betegségek okozzák a legtöbb ember halálát világviszonylatban is –
Magyarország különösen rossz helyzetben van ebből a szempontból. Ha tekintetbe
vesszük, hogy a trombotikus elváltozások más betegségek vagy állapotok (pl. tumoros
elváltozások, fertőzések, gyulladásos folyamatok, bizonyos autoimmun betegségek,
terhesség stb.) másodlagos velejárói is lehetnek, különösen fontosnak tűnik a
trombolízis,

fibrinolízis

molekuláris

szintű

folyamatainak

minél

alaposabb

megismerése.
A fibrinolízis enzimreakcióit viszonylag jól ismerjük, azonban in vivo ezek a
folyamatok gyakran nem a kémcsőben megfigyelt módon játszódnak le: számtalan
módosító körülmény gátolhatja vagy éppen fokozhatja a fibrinolitikus rendszer
hatékonyságát. A hagyományos trombolitikus terápiák (pl. a fibrinolitikus enzimek
aktiválása) a betegek egy részénél nem okoz javulást, vagy vérzések léphetnek fel
mellékhatásként. Ezért az utóbbi években egyre jobban előtérbe kerül az a szemlélet,
hogy a kutatásokban a trombusok valódi összetételét, a trombus kompartment valós
koncentráció-viszonyait, az áramlásos körülményeket is figyelembe vevő modelleket
hozzanak létre, és ezekben vizsgálják a trombolízis folyamatát.
Munkacsoportunkban különböző anyagokkal folytatott kísérletek eredményei
arra utalnak, hogy számos olyan molekula fordulhat elő a keringési rendszerben, vagy
termelődhet, feldúsulhat a trombus kompartmentben, melyeknek hatásuk (többnyire
gátló hatásuk) lehet a trombolízis folyamatára. Kísérleteinkben vizsgáltuk a vérrögben
előforduló sejtes elemekből (trombocitákból, neutrofil leukocitákból) származó
makromolekulák (pl. miozin), foszfolipidek és enzimek (neutrofil leukocita elasztáz)
hatását a trombolízis folyamatára a trombus kompartmentben. Vizsgáltuk a plazmában
nagy koncentrációban előforduló IgG antitestek, különösen az APS betegekre jellemző
antifoszfolipid-IgG-k hatását a trombolízisre, esetleges interakcióikat foszfolipidekkel.
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1. IRODALMI HÁTTÉR
1.1 A véralvadási és a fibrinolitikus rendszer egyensúlya
A hemosztázis a vér egyik legalapvetőbb tulajdonsága. A véralvadási és a
fibrinolitikus folyamatok egyensúlyát értjük alatta, melynek eredményeképpen a vér
folyékony marad míg az érpályában kering, de onnan kikerülve megalvad. Egészséges
embereknél a véralvadási és a fibrinolitikus rendszer összehangolt működése biztosítja,
hogy alvadék kizárólag csak ideiglenesen, az érfal sérülésekor, a sérülés helyén
keletkezzen. A kialakuló trombus a sérülést követően megakadályozza a nagy
vérveszteséget, majd idővel a fibrinolitikus rendszer eltávolítja azt, hogy újra biztosított
legyen a folyékony vér áramlása az adott érszakaszban. A normál hemosztázis
fenntartásához és szabályozásához rendkívül sok molekuláris és celluláris elem
összehangolt működése szükséges. A rendszer minél alaposabb, molekuláris szintű
megismerése fontos, hiszen a jóléti társadalmakban a hemosztázis zavarára
visszavezethető thromboemboliás kórképek rendkívül gyakoriak és egyben vezető
halálokok is: Magyarországon kb. kétszer annyian halnak meg szív-érrendszeri
betegségekben, mint rosszindulatú daganatokban [1]. A thromboembóliás kórképek
sokszor megjelennek egyéb gyakori betegségekben, állapotokban is (pl. atherosclerosis
[2]).

1.2 A trombusok képződése
1.2.1 A fibrin keletkezése és polimerizációja
A véralvadék képződésének alapvető feltétele az oldhatatlan fibrin molekulák
képződése és polimerizációja. A fibrinmonomerek a fibrinogénből keletkeznek egy
szerin-proteáz, a trombin hatására. A fibrinogén ~ 3 g/l (8 µM) koncentrációban
található a vérben, 340 kDa molekulatömegű glikoprotein. A fibrinogén molekula
szimmetrikus szerkezetű, 2¯3 fehérjeláncból épül fel (Aα; Bβ; γ), melyeket diszulfidhidak tartanak össze (1. ábra) [3]. A trombin először a fibrinogén molekula α-, majd ezt
követően a β-láncainak N-terminális végeit hasítja le: ezek a lehasított kis peptidek a
fibrinopeptid-A és fibrinopeptid-B. Az így először képződő des-A és des-AA
monomerek nem kovalens kölcsönhatásba kerülnek egymással, és egy hosszú, láncszerű
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struktúrát, kétszálú protofibrilt hoznak létre [4, 5]. A továbbiakban a trombin hasonló
módon eltávolítja a monomerek fibrinopeptid-B részeit is. Az így keletkezett desAABB fibrinogén a vizes fázisban oldhatatlan fibrin. Ezek a fibrin monomerek
egymással már térhálós szerkezet kialakítására is képesek, és a kétszálú protofibril
oldalirányú növekedése, a rostok vastagodása is lehetővé válik [6]. A fibrinháló további
stabilizálódásához a FXIIIa, egy transzglutamináz enzim közreműködése szükséges. A
FXIIIa, mely a plazma FXIII-ból szintén a trombin hatására aktiválódik, két
fibrinmonomer molekula γ-láncának (később α-láncának) Lys- és Gln-csoportjai között
hoz létre kovalens izopeptid keresztkötéseket, ezzel rögzíti a fibrinszerkezetet [7, 8]. Ez
a keresztkötött fibrinstruktúra az ellenálló alvadék váza.
Láttuk, hogy a fibrin polimerizációja több lépésben megy végbe. Összefoglalva,
a monomerek először kétszálú protofibril struktúrákat hoznak létre, majd ezek
oldalirányú aggregációja következtében vastagabb (kb. 14-22 protofibrilből álló, 85 nm
átmérőjű) fibrinrostok jönnek létre, majd több ilyen fibrinrost együtt alkothat egy még
vastagabb fibrinköteget [6]. A fibrinrostok aggregációjának eredményeképpen létrejövő
fibrinkötegek vastagsága változó lehet: alapvetően ez határozza meg a fibringél durva
vagy finomabb szerkezetét [6, 9]. A fibrinháló térbeli szerkezetét a fibrinrostok, kötegek
elágazási pontjainak sűrűsége is befolyásolja. Elektronmikroszkópos módszerekkel
kimutatták, hogy a tipikus elágazási pontok a fibrin α-láncának C-terminális végénél
jönnek létre [10]. A fibringél összetételének csak kb. 20 %-a fehérje, a többi a
fibrinrostok közti pórusokban lévő folyadék [11]. A pórusok, a fibrinszerkezetben
kialakuló kis csatornák 10-30 nm átmérőjűek, ez a fibrinrostok átlagos hosszúságának
kb. 2-5 %-a [12]. A pórusok mérete alapvetően befolyásolja a fibrinolitikus enzimek,
aktivátorok, degradációs termékek stb. penetrációját a fibringélbe. A fibrinolitikus
enzimek hatékonysága (plazmin, tPA) nagymértékben függ a rostok vastagságától, a
fibrinrostok, kötegek vastagsága pedig pl. a fibrinogén koncentrációjának és az
alvasztáshoz használt trombin aktivitásának függvénye [13, 14]. A kisebb aktivitású
trombin mellett lassabb a fibrinképződés és a fibrinpolimerizáció, így vastagabb
fibrinrostok kialakulására van lehetőség, ahol magas a rostok tömeg/hosszúság aránya.
Az így kialakuló fibrinháló szerkezete később alapvetően meghatározza fibrinolitikus
sajátosságait.
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FP-B
β (C)
γ (C)

Fibrinogén molekula vázlatos rajza:

FP-A

α (N)

Trombin: - FP-A
(FXIIIa: stabilizál)

Kétszálú protofibril:

Trombin: - FP-B
(FXIIIa: stabilizál)

Fibrinrostok, kötegek:

1. ábra: A fibrinszerkezet kialakulása. Rövidítések: FP-A és FP-B: fibrinopeptid-A és
-B. A pontozott vonalak a nem kovalens kölcsönhatást jelképezik, a vastag vonalak a
FXIIIa által létrehozott kovalens keresztkötéseket. A fibrinogén molekula rajzán az
α- β- γ- láncok közti diszulfid hidak is fel vannak tüntetve (összekötött fekete pontok).

1.2.2 A trombin képződése: a véralvadás szabályozása
A fibrinképződés egyik fontos tényezője a trombinképződés. A trombin
protrombinból keletkezik a FXa hatására, a X-faktort pedig a VIIa vagy a IXa faktor
képes aktiválni, míg a IX faktort a VIIa és a XIa faktor aktiválhatja. A véralvadási
rendszerről elmondhatjuk, hogy pozitív visszacsatolások és az ún. véralvadási
komplexek képződése következtében egy önmagát erősítő rendszer, működésének
eredményeképpen nagy mennyiségben szabadul fel az aktív trombin. A kaszkád
enzimreakcióihoz a megfelelő reakciósebesség elérése érdekében minden esetben
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valamilyen kofaktorra, Ca2+ jelenlétére és foszfolipid felszínre van szükség, melyhez az
aktív proteázok és aktiválandó zimogének képesek kötődni – ezek együtteseit nevezzük
véralvadási komplexeknek (ilyen pl. a protrombináz komplex, amelyben a FXa
közreműködésével FVa kofaktor mellett a protrombinból az aktív trombin keletkezik: 2.
ábra). A folyamatokhoz szükséges foszfolipid felszínt az aktivált vérlemezkék
membránja biztosítja.
Mint ahogyan azt a 2. ábra is mutatja, a véralvadási kaszkád működésének
eredményeként a sérülés helyén gyorsan és nagy mennyiségben trombin keletkezik, a
vér megalvad [15]. A trombotikus betegségek megelőzése érdekében azonban legalább
ilyen fontos az alvadási folyamatok időben történő leállítása. A trombin nem csak
fokozni képes a saját termelődését, de negatív visszacsatolással gátolni is képes azt a
trombomodulin – protein-C (PC) rendszeren keresztül. A PC egy szerinproteáz
proenzim, amely aktivált formában (aPC) protein-S (PS) kofaktor jelenlétében egy
peptidkötés hidrolizálásával inaktiválni képes a véralvadási komplexek fontos
kofaktorait, a FVa-t és a FVIIIa-t [16, 17]. A PC aktiválására a szabad trombin csak kis
sebességgel képes, de ha a trombin az endothelsejtek felszínén előforduló
trombomodulin fehérjéhez kötődik, a PC → aPC átalakulás sebességét 3
nagyságrenddel növeli [18]. A szabad trombin a fibrinogén → fibrin átalakulás
katalizálásával, a FXI, FXIII, FV és FVIII, valamint a vérlemezkék aktiválásával
trombotikus folyamatokat indít el. Azonban a trombomodulinhoz, az endothel
felszínéhez kötött trombin hatása ezzel ellentétes: csökken az affinitása az előbb
felsorolt szubsztrátjaihoz, viszont a PC aktiválásának sebességét kb. 1000-szeresére
növeli. Az aPC az egyik legfontosabb antitrombotikus enzim, hiánya vagy különböző
defektusai mindig trombózisra hajlamosítanak. A trombin affinitása nagyobb az
endothel felszínéhez, a trombomodulinhoz (Kd ≈ 0,5 nM) [19], mint a fibrinhez (Kd ≈ 2
µM) [20], így amíg nem keletkezett elég nagy mennyiségű trombin, azok a
trombomodulinhoz kötődve biztosítják nagy mennyiségű aPC keletkezését, amelyek
majd a trombinképződés leállítását végzik [21]. A PS amellett, hogy az aPC kofaktora a
FVa és FVIIIa inaktiválásában, irreverzibilisen képes kötődni az Va-faktorhoz, így
további antitrombotikus tulajdonsága, hogy képes megakadályozni a protrombináz
komplex kialakulását [22].
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FXI

FVII
FXIIa
FIX

TF FVIIa
FXIa

FX
FIXa
(FVIII→)FVIIIa

protrombin
FXa
(FV → ) FVa

FXIII

Fibrinogén
TROMBIN
Fibrin

(Trombomodulinhoz kötve!)
PC
PS
FVa → FVi

FXIIIa
aPC
FVIIIa → FVIIIi

2. ábra: A véralvadási kaszkád elemei és a folyamat szabályozása. Az átalakulást
vastag, az aktivációt vékony fekete nyilak jelzik. A pontozott vonallal bekeretezett
elemek a fontosabb véralvadási komplexeket mutatatják, a szürke kiemeléssel az
aktív enzim működéséhez szükséges kofaktorok vannak jelölve. A piros nyilak azokat
a pozitív visszacsatolásokat mutatják, melyekkel a rendszer erősíti a működését. A
kék nyíl a trombomodulinhoz kötött trombin antitrombotikus működését jelzi.
Rövidítések: TF, szöveti faktor; FVII-FXIII, a véralvadási faktorok és kofaktorok
inaktív formája; FVIIa-FXIIIa, a véralvadási faktorok és kofaktorok aktív formája;
FVi és FVIIIi, az inaktív kofaktorok; PC, protein-C; PS, protein-S.

1.2.3 A trombusok kialakulását kísérő celluláris folyamatok
A trombusok kialakulását celluláris jelenségek is kísérik. Az alvadék
fibrinszerkezetbe ágyazottan nagy mennyiségű vérlemezkét, vörösvértestet és
leukocitákat is tartalmaz. Az artériás trombusok több vérlemezkét és kevesebb fibrint
tartalmaznak, míg a vénás trombusok fibrinben gazdagok és kevesebb vérlemezke
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található bennük [23, 24]. A vérlemezkék aktívan is részt vesznek a trombusok
képződésében: érsérüléskor az érfal helyén szabaddá váló kollagén az endothelsejtek
által termelt von Willebrand-faktor jelenlétében aktiválja a vérlemezkéket, amelyek így
kitapadnak a sérülés helyére (adhézió). Az aktivált vérlemezkék felszíne biztosítja azt a
foszfolipid felszínt, amely a véralvadási komplexek kialakulásához szükséges, így a
vérlemezke-aktiváció

a

trombinképződés

egyik

előfeltételének

tekinthető.

A

trombociták felszínén tehát trombin képződik, amely további vérlemezkéket aktiválhat,
valamint a korábban bemutatott módokon a véralvadási rendszer molekuláris szintű
folyamatait is szabályozza. A trombin, valamint a már aktiválódot trombociták által
termelt ADP és tromboxán A2 hatására egyre több vérlemezke aktiválódik, melyek
végül egymással is összetapadnak a fibrinogén és a trombocitákon nagy számban
megtalálható

aktivált

fibrinogén-receptorok

(αIIbβ3-integrin)

által

közvetített

intercelluláris interakciók révén (aggregáció). A trombociták aktivációja, adhéziója és
aggregációja párhuzamosan zajlik a véralvadási kaszkád reakcióival, melynek
eredményeképpen kialakul a keresztkötött fibrinstruktúra, a trombus pedig eléri
végleges összetételét, kiterjedését és szerkezete is stabilizálódik [25, 26].
A vérlemezke-aktiváció molekuláris folyamatai jól ismertek, melyeket itt csak a
későbbiek szempontjából szükséges mértékben részletezünk. A vérlemezkék membránja
nem különbözik más biológiai membránoktól: a nyugalomban lévő vérlemezkék
membránjának kettős lipidrétegében a neutrális foszfolipidek (pl. foszfatidil-kolin)
dominálnak, melyek a sejt külső felszíne felé helyezkednek el. A kisebb százalékban
jelen lévő negatívan töltött foszfolipidek (foszfatidil-szerin) a belső felszínen találhatók
[27]. Aktiváció hatására ez az aszimmetrikus felépítés megfordul: a negatívan töltött
molekulák a sejt külső felszínére kerülnek [28]. A nyugalmi állapotú vérlemezkék
discoid alakja aktivációkor gömb alakúvá válik, nyúlványok jelennek meg rajtuk, majd
széles lamellák alakulnak ki a kiterülő trombociták felszínén. A vérlemezkék nyugalmi
és aktív állapotban is szekretálnak különböző anyagokat, melyeknek a véralvadás és a
fibrinolízis szabályozásán túl egyéb biológiai folyamatokban is szerepük van. Az
aktiválódó vérlemezkék alakváltozása és a szekréciós granulumok mozgatása a
citoszkeleton gyors átépülésének következménye. A vérlemezke-citoszkeleton főleg
tubulin alegységekből álló mikrotubulusok és aktin-mikrofonalak hálózata. A
vérlemezkék teljes fehérjetartalmának 20-30%-a aktin, ez a trombocitákban legnagyobb
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mennyiségben jelen lévő fehérje, ugyanakkor a kontraktilis rendszer másik tagja, a
miozin mennyisége sem elhanyagolható (kb. 5 %) [29], melynek mint majd látni fogjuk,
szerepe van a fibrinolízis gátlásában. A trombus képződését követően 2 órán belül már
megfigyelhetők a vérlemezkék elhalásának külső jelei, és a folyamat kb. 6 óra alatt
válik teljessé [30]. Ezt követően a vérlemezkék teljes foszfolipid- és sejtfehérje-tartalma
felszabadul, így az öregedő trombus részévé válnak, és lehetőség nyílik a fibrinnel való
kölcsönhatásukra [31], amely módosítja a trombus ellenállóképességét a fibrinolitikus
rendszerrel szemben.
A trombusokba a vérlemezkéken kívül más sejtes elemek is lehetnek bezárva.
Kimutatták, hogy a trombusokban aktívan akkumulálódnak a neutrofil leukociták
(polimorfonukleáris leukociták: PMN-leukociták) és monociták, de a limfociták nem
[32]. A PMN-leukocitákról és az általuk termelt elasztáz fibrinolitikus jelentőségéről a
későbbiekben még lesz szó.

1.2.4 A trombusok összetétele
A véralvadás mechanizmusainak tárgyalását a trombusok összetételének
bemutatásával zárjuk. A trombusok vázát a FXIIIa által keresztkötött fibrinstruktúra
alkotja. A fibrinhez aktivált trombociták is kapcsolódnak, aktivált fibrinogénreceptoraik
segítségével. Az artériás trombusok nagy koncentrációban tartalmaznak vérlemezkéket:
400 µl térfogatú artériás trombusba kb. 10 ml vér teljes trombocitamennyisége van
bezárva [30]. A vérlemezkék elhalása után ezekben az alvadékokban nagy
mennyiségben

(a

trombocitaszám

és

foszfolipid

tartalmuk

alapján

becsült

koncentrációja akár 7,5 g/l is lehet) található vérlemezke-membrán eredetű foszfolipid:
töltéssel nem rendelkezők (kb. 83 %, pl. foszfatidil-kolin) és egyszeres negatív töltéssel
rendelkezők (kb. 17 %, pl. foszfatidil-szerin) egyaránt [27, 33]. A vérlemezke eredetű
miozin felszabadulása is számottevő fehérjemennyiséget juttat be a trombus
szerkezetébe (a trombocitaszám és miozin tartalmuk alapján becsült koncentrációja 0,5 5 µM lehet) [29]. Az artériás trombusok fibrintartalma nagyságrendileg megegyezik a
plazma fibrinogén-koncentrációjával (kb. 5-10 µM), míg a trombusba zárt plazminogén
és α2-plazmin-inhibitor koncentrációja csak 20-25%-a a plazmában jellemző értékeknek
(kb. 0,4 µM plazmin és 0,25 µM α2-plazmin-inhibitor a trombusban) [30, 34]. A
trombusok a vérlemezkéken kívül más celluláris elemeket is tartalmazhatnak, pl.
vörösvértesteket és jelentős mennyiségben PMN-leukocitákat [35].
11

1.3 A fibrinolitikus rendszer
A fibrinolitikus rendszer funkciója a véralvadási folyamatban keletkezett fibrin
degradálása, vizes fázisban oldható termékekké alakítása [36]. E feladatot különböző
proteázok végzik, melyek általában inaktív proenzimekből jönnek létre. Keletkezésük,
aktivitásuk és inaktiválásuk egy rendkívül sokrétűen szabályozott folyamat. A
fibrinolitikus rendszer hatékonysága többek között függ a trombusok összetételétől,
korától, a fibrinolitikus enzimek és aktivátoraik számára szükséges kofaktorok
elérhetőségétől. Attól függően, hogy a folyamat mely kompartmentben játszódik le, in
vivo a fibrinolitikus reakciók kinetikája nagymértékben módosulhat. A fibrin
degradálására többféle enzim képes, pl. a tripszin, kimotripszin, metalloproteázok. A
fibrinolízisben legnagyobb gyakorlati jelentősége azonban a plazminogén-plazmin
rendszernek és a PMN-elasztáznak van.

1.3.1 A plazminogén-plazmin rendszer
A plazminogén a májban szintetizálódó, 92 kDa molekulatömegű, a vérben kb. 2
µM koncentrációban előforduló zimogén (a plazmin proenzime). Vázlatos szerkezetét a
3. ábra mutatja. Eszerint felépítésében megkülönböztethetünk egy aktivációs
peptidszakaszt az N-terminális végén, 5 kringle-domént, míg a C-terminális végén az
aktív centrum kialakításához szükséges szekvenciákat találjuk. A plazminogén →
plazmin átalakulás lényege, hogy a plazminogén molekulában az Arg561 – Val562
peptidkötés plazminogén-aktivátorok hatására hidrolizál, ezzel létrejön az aktív kétláncú
forma, amelynek kisebbik láncán ki tud alakulni a szerinproteáz aktív centruma [37,
38]. A plazminogén-aktivátorok azonban mindaddig csak nehezen képesek hozzáférni
az Arg561 – Val562 kötéshez, míg a plazminogén N-terminális végén a mindössze 76
aminosavból álló aktivációs peptidszakasz lefedi azt. A natív Glu-plazminogén emiatt
csak lassan aktiválódik. Ezért szükséges, hogy a natív Glu-plazminogén N-terminális
vége akár a molekula konformációváltozása következtében (pl. fibrinkötődés [39] vagy
lizin tartalmú peptidek [40] hatására) vagy proteolízis hatására (amit végezhet a plazmin
vagy az elasztáz is) szabaddá tegye a plazminogén-aktivátorok támadási pontját [41].
Az elasztáz a Val442-Val443 kötés hasításával eltávolítja a natív plazminogén aktivációs
peptidszakaszát és 4 kringle domént. A visszamaradó molekula a miniplazminogén,
amely így csak az 5. kringle és a proteáz domént tartalmazza [37, 42]. A kringle
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domének nagy affinitással kötődnek más fehérjemolekulák lizin oldalláncaihoz, így
ezek a struktúrák felelősek többek között a plazminogén szubsztrátjaihoz, aktivátoraihoz
és inhibitoraihoz való kötődéséért. Így szerepük van a plazminogén-aktivációban és a
fibrin degradációjában is [43, 44].

K3
K4

Val442
Val443

K2

Elasztáz

Lys 77
Lys 76
K1

K5
Arg561
Val562

Asn791 (C-terminális)

Plazmin
Plazminogén-aktivátorok

Ser741

Glu1
(N-terminális)

3. ábra: A natív plazminogén molekula. Az ábrán a nyilak azokat a pontokat jelzik,
ahol a jelzett enzimek hasítani képesek a molekulát. Az ábrán a diszulfid hidak
egyenes vonalakkal vannak jelölve. K1-K5: kringle domének.
A plazmin degradálja a fibrinszerkezetet. A proteáz a fibrinben lévő lizin
aminosavak karboxilcsoportjai mellett kezdi az emésztést. Először a fibrin α-láncainak
C-terminális végeit hidrolizálja, így keletkeznek az X-fragmentek. Az X-fragmenteket a
plazmin tovább hasítja Y és D fragmentekre, melyek már oldhatók vizes fázisban. Az
Y-fragmentek további hasításával azok D és E fragmentekre esnek szét [45]. Azonban
más termékek is keletkeznek, ha a fibrinstruktúrát a FXIIIa már stabilizálta. Ekkor a
fibrin degradációs termékek között megjelennek a kovalensen összekapcsolódott
jellegzetes D-dimerek, illetve a nagyobb, részben kovalens, részben másodlagos
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kölcsönhatásokkal stabilizált degradátumok [8, 46]. A plazmin hatására keletkező
fibrin-degradációs termékek képződését mutatja vázlatosan a 4. ábra. A FXIIIa nem
csak a fibrinmonomerek kovalens összekapcsolását végzi, hanem a fibrinhez - szintén
kovalensen - képes kötni a plazmin leghatékonyabb inhibitorát, az α2-plazmin inhibitort
(α2-antiplazmint). Ezzel megakadályozza a fibrinháló túl korai oldódását, másrészt az
orvosi gyakorlatban megnehezíti az öregebb trombusok feloldását is [47, 48]. A plazmin
lassabban, kevésbé hatékonyan bontja a FXIIIa által kovalens kötésekkel stabilizált
fibrinstruktúrát, mint a még nem keresztkötött fibrinhálót [49, 50].

D E D

D E D

D

D

Y
+ plazmin

D E

D E

D

E

D

D

E

D

Fibrin monomerek, X-fragmentek

D

E

D

D

E

D

D
+ plazmin

D E D

D E

D

D

E

D
E

D
D

D

Keresztkötött fibrinstruktúra
D

Y
Y

D

Különböző nagyobb fibrin-degradációs termékek
(D-dimer, DED fragment, DY-YD fragment stb.)
4. ábra: A fibrinből plazmin hatására képződő degradációs termékek. A pontozott
vonalak a monomerek és a fragmentek közti gyenge kölcsönhatásokat, a vastag
vonalak a FXIIIa által létrehozott kovalens kötéseket jelképezik.
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1.3.2 A plazmin keletkezése
A 3. ábrán láttuk, hogy a natív Glu-plazminogénnek konformációs és
proteolitikus módosulásokon kell keresztülmennie, hogy aktív proteázzá, plazminná
alakuljon. Az alábbiakban áttekintjük a plazminogén-aktivátorok rendszerét és a
plazminogén aktiváció szabályozását.
Terápiás szempontból a legfontosabb endogén plazminogén aktivátorok az
urokináz típusú plazminogén aktivátor (uPA) és a szöveti típusú plazminogén aktivátor
(tissue-type plasminogen activator: tPA). Mindkét proteázt főként az endothelsejtek
termelik egyláncú formában (sctPA és scuPA). A plazmin mindkét plazminogén
aktivátort képes egy proteolitikus hasítással kétláncúvá alakítani. A kétláncú tPA
(tctPA) hatékonysága, jelentősége még vitatott [36]. Kimutatták, hogy mesterséges
szubsztráton a tctPA katalitikus sebessége 3-4-szer nagyobb mint a sctPA sebessége –
de ez a különbség nem figyelhető meg, ha fibrin kofaktor is jelen van ˙[51, 52]. Vannak
eredmények, melyek az erősebb tctPA – fibrin kölcsönhatás mellett szólnak [53], ezzel
szemben más közlemények a sctPA nagyobb fibrin-affinitása mellett érvelnek [54]. Az
uPA egyláncú formája szinte teljesen inaktív, csak egy kötés hasítását követően alakul
ki a diszulfid kötéssel összekapcsolódó kétláncú forma és jelenik meg az aktív centruma
[55].
Valószínű, hogy a FXIIa is részt vesz a plazminogén aktivációban, hiszen hiánya
nem okoz vérzékenységet, de tromboemboliás betegségeket igen [56]. Mivel sokkal
kevésbé hatékony az orvosi gyakorlatban alkalmazott többi endogén aktivátornál, a
továbbiakban itt nem foglalkozunk vele.
A tPA önmagában kevésbé hatékony aktivátor, mint az uPA, azonban bizonyos
kofaktorok jelenlétében ez a különbség megszűnik köztük. A tPA hatékony
működéséhez pl. az endothelsejtek felszíne [45], a fibrin [57], a miozin [58] vagy
bizonyos denaturált fehérjék [59-61] tölthetik be ezt a kofaktor szerepet. Az a tény,
hogy a fibrin megjelenése fokozza a tPA aktivitását, már ezen a ponton is lehetővé teszi
a fibrinolízis folyamatának szabályozását. Fibrin és tPA jelenlétében nagy
mennyiségben keletkezik plazminogénből plazmin, ami elbontja a fibrint. Közben a
fibrin - a degradációja során a C-terminális Lys aminosavak szabaddá válásával - egyre
több tPA-t és plazminogént képes kötni, tehát jobb kofaktora lesz a tPA-nak, a felszíni

15

rétegében feldúsul a plazminogén mennyisége, a fibrinolízis folyamata összességében
tehát felgyorsul [62]. Ha a fibrin degradálódott, akkor többé már a tPA-nak sem
kofaktora, így a plazminogén aktiváció lelassul. Mivel a tPA hatékony működéséhez
kofaktort igényel, a tPA hatására a trombus környezetében történik a plazmin
képződése, szemben az uPA-val vagy a streptokinázzal (ld. alább), amelyek bárhol az
érrendszerben aktiválják a plazminogént. A tPA működése így célzottabb,
„gazdaságosabb” plazminkeletkezést tesz lehetővé: specifikusan, csak a szubsztrát
(fibrin)

jelenlétében

aktiválódik

a

plazminogén,

így

kevesebb

plazminogén

aktiválásával képes elérni ugyanazt a fibrinolitikus hatást [7, 45].
Az orvosi gyakorlatban jelentősége van a streptokináznak is, amely exogén
plazminogén-aktivátornak tekinthető. A streptokináz enzimaktivitás nélküli fehérje, a
Streptococcus haemolyticus baktérium termeli. A humán plazminogénnel ekvimoláris
komplexet képez, amelyben a plazminogén konformációja megváltozik, így kialakul a
proteáz aktív centruma. Valójában nem a streptokináz önmagában a plazminogénaktivátor, hanem a streptokináz-plazminogén komplex [63]. A komplex képes más
plazminogén molekulákat plazminná alakítani, de saját magának nincsen fibrinolitikus
aktivitása.
A plazminogén-aktivátorok működését inhibitoraik is szabályozzák. A ma ismert
négy típus közül a biológiailag és orvosilag is legjelentősebb a plazminogén-aktivátor
inhibitor-1 (PAI-1), amely ekvimoláris komplexet képez mind a tPA-val, mind az uPAval, ezzel gátolja aktivitásukat [64].
A plazmin legjelentősebb inhibitora a plazmin inhibitor (α2-plazmin-inhibitor;
α2-antiplazmin; α2-PI). A májsejtek termelik ezt a rendkívül hatékony inhibitort: a
szabad plazmint azonnal inaktiválja, az enzim és inhibitora rendkívül nagy affinitással
kötődnek egymáshoz (Kd = 2¯10-10 M) [65]. A plazmin csak akkor védett az
inhibitorával szemben, ha a szubsztrátjához kötődik, azaz pl. fibrint degradál [66].
A plazmint más, kevésbé specifikus általános szerin-proteáz gátlók (pl. α1proteáz inhibitor), proteáz gátlók (pl. α2-makroglobulin), de még az antitrombin is képes
inaktiválni – igaz, kisebb hatékonysággal, mint az α2-antiplazmin [67, 68].
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1.3.3 A PMN-elasztáz és a miniplazminogén-miniplazmin rendszer
A plazmin mellett a PMN-leukocitákból származó elasztáz (NE) játszik jelentős
szerepet a fibrinolitikus folyamatokban. Korábban láttuk, hogy a trombusokba bezárva
PMN-leukociták is lehetnek jelen, melyek nem véletlenszerűen, hanem aktívan
irányítódnak a trombusok helyére [32]. Az elasztáz több mechanizmussal fejti ki
fibrinolitikus hatását. A plazminnál ugyan kisebb hatékonysággal, de direkt
proteolízissel képes a fibrin degradációjára [69]. Az elasztáz hatására keletkező fibrindegradációs termékek nem egyeznek meg a plazmin által emésztett fibrin
fragmenseivel. Az elasztáz hatékonyan inaktiválja nem csak a szabad, de a
fibrinszerkezethez kovalensen kötött plazmin-inhibitort is, ezzel a keresztkötött fibrin
oldásának legfontosabb enzime lehet [69]. Az elasztáz képes a trombin képződését
leállítani, így a további alvadási folyamatokat is meggátolni: emészti a FVII-t, FVIII-t,
FXI-t, FXII-t, FXIII-t, a von Willebrand-faktort [42,69-71].
A fibrinolízis szempontjából a NE egyik legfontosabb szubsztrátja maga a
plazminogén. Mint ahogyan az a 3. ábrán is látható, az elasztáz a Val442-Val443
peptidkötés hasításával képes eltávolítani a plazminogén molekula első 4 kringle
struktúráját. A visszamaradó molekularész a miniplazminogén, mindössze a
plazminogén molekula 5. kringle és proteáz doménjét tartalmazza [42].
A miniplazminogén könnyebben aktiválható miniplazminná plazminogén
aktivátorokkal, mint a plazminogén [72], viszont az 1-4 kringle struktúra jelenlétében
(azaz a plazminogén esetében) a fibrin kofaktor hatása a tPA aktivációjára nagyobb [73]
– ekkor ugyanis a plazminogén nem csak a fibrin fehérjeláncain belüli, hanem a fibrin
C-terminális Lys oldalláncaihoz is képes kötődni [69]. A miniplazmin is hatásos
fibrinolitikus enzim [74]: a fibrint ugyanolyan degradációs termékekké oldja, mint a
plazmin [75], valamint a keresztkötött fibrint is hatékonyabban bontja a plazminnál
[44]. A miniplazmin ugyanúgy gátolható, mint a plazmin: hatásos inhibitora a plazmin
inhibitor (α2-PI), az antitrombin, és az α1-proteáz inhibitor is, bár a gátlások másodrendű
sebességi állandói minden esetben kisebbek mint a plazmin esetében, tehát a
miniplazmin a plazminnál nehezebben inaktiválható [66,68].
Az elasztáz leghatékonyabb inhibitora az α1-proteáz inhibitor (α1-PI) [76], a
reakciójukra jellemző másodrendű sebességi állandó értéke rendkívül magas (k = 8,76
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¯ 104 M-1s-1) [66]. Az α1-PI a vérben a legnagyobb, kb. 40 µM (>1 g/l)
koncentrációban előforduló általános szerinproteáz-gátló. Inaktiválja a trombint és a
plazmint is, de a leghatékonyabban az elasztázt képes gátolni. Az elasztáz és az α1-PI
reakciója rendkívül gyors, így a vérben szabad elasztázt nem tudunk megfigyelni és
mennyiségére is csak az inaktív komplex koncentrációjának mérése alapján tudunk
indirekt

módon

következtetni

[66].

Az

elasztáz

éppen

emiatt

csak

olyan

kompartmentekben képes kifejteni fibrinolitikus hatásait, ahol az inhibitora nem, vagy
csak nehezebben férhet hozzá – pl. a trombusok környezetében, ahol PMN-leukociták
nagy számban vannak jelen, és ahol az elasztáz-kibocsátás történik, így relatíve nagy
koncentrációban fordul elő az enzim. A PMN-leukociták egyben mieloperoxidázt is
szekretálnak, amely inaktiválja az α1-PI-t: ez a hatás is hozzájárulhat lokálisan az
elasztáz feldúsulásához. Az α1-PI + NE reakciót pszeudo-elsőrendű reakciónak tartják,
mivel a reakció rendkívül gyors és az inhibitor az elasztázhoz képest nagy moláris
feleslegben van jelen a vérben, így a reakció sebessége az enzim koncentrációjától függ
[42].

1.3.4 A fibrinolízis folyamatára ható egyéb tényezők
A fibrinháló feloldódása a fentebb ismertetett molekuláris – enzimatikus
mechanizmusok mellett több más mechanikai és fizikai-kémiai tényezőtől is függ,
melyek in vivo jelentős befolyással bírnak a fibrinolízis folyamatára. A fibrinolízis
sebességét így befolyásolja a fibrinháló szerkezete, a pórusok nagysága, az alvadék
környezetében jellemző áramlási viszonyok, a trombus összetétele valamint különböző,
a trombus környezetében előforduló, feldúsuló molekulák diffúziója az alvadékba vagy
az alvadékból. Ha tekintetbe vesszük, hogy ezek a trombusba zárt, vagy oda diffundáló
anyagok egymással és a fibrinolitikus rendszer enzimeivel is interakcióba léphetnek,
módosíthatják egymás hatását, a fibrinolízis folyamatának modellezése és leírása
rendkívül bonyolulttá válik.
A fibrinháló szerkezete befolyásolja az oldhatóságát, a szerkezet pedig a
fibrinpolimerizáció során fennálló körülményektől függ [77]. Így az alacsonyabb
trombinaktivitás, alacsonyabb fibrin- vagy magasabb Ca2+-koncentráció mellett
keletkező fibrinrostok tömeg/hosszúság aránya nagyobb, azaz vastagabb, kevésbé
elágazó rostok jönnek létre [13, 14], melyeket a plazmin ugyan nehezebben képes
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feloldani [44, 78], viszont a tPA-nak ezek a rostok jó kofaktorai [79]. Növekvő pH [80],
magasabb fibrinkoncentráció, nagyobb trombinaktivitás esetén a fibringél szerkezete
finomabb: vékonyabb, sűrűn elágazó rostokból épül fel, amely kevésbé ellenálló a
plazmin hatásával szemben, de ez a fibrin a tPA-nak gyengébb kofaktora.
A trombus oldása során az endothelsejtek által termelt tPA aktiválja a trombusba
zárt és a trombus környezetében koncentrálódó plazminogént. A reakció a trombus-vér
határfelületen kezdődik, és ahogy a keletkező plazmin oldja a fibrint, újabb és újabb
plazminogén-kötő helyek válnak szabaddá a fibrinben [62, 81], a tPA egyre mélyebben
diffundál a fibrinhálóba, a fibrinolízis folyamata egyre gyorsabbá válik. A tPA szabad
diffúzióját mérete miatt a gél szerkezete (pórusmérete) nem gátolja [82], de mivel a tPA
nagy affinitással kötődik a fibrinhez, amely kofaktorként szolgál az enzim
működéséhez, a tPA nehezen jut be a fibringél belsejébe, feldúsul annak kb. 30 µm
vastag felszíni rétegében [83, 84]. Összefoglalva, a fibrinolízis a trombus felületi
rétegében kezdődik, ahol a tPA és a plazminogén (plazmin) felhalmozódnak. A
folyamat előrehaladtával egyre több plazminogén-kötőhely válik szabaddá, az alvadék
szerkezete lazul, a tPA diffúziója is fokozódik, tehát a fibrinolízis folyamata felgyorsul.
A fibrinolízis sebességét befolyásolják a trombus környékén ható, a vér áramlásából
fakadó nyíró erők is, melyek eltávolítják a degradációs termékeket, és befolyásolják a
fibrinolitikus enzimek diffúzióját [85].
A fibrinolízis szempontjából különösen fontos a trombus összetétele. Mint
ahogyan azt az 1.2.4 fejezetben már láttuk, a trombusok többek közt jelentős
mennyiségű, főleg a vérlemezkékből származó foszfolipidet (kb. 7,5 g/l) és miozint (0,5
- 5 µM) tartalmaznak. A vérben nagy mennyiségben vannak jelen immunoglobulinok,
az immunoglobulin-G (IgG) normál koncentrációja 15 g/l is lehet. Ebből feltételezhető,
hogy az IgG-k is befolyással lehetnek a hemosztázisra: módosíthatják a véralvadás
folyamatát, illetve bezáródhatnak a trombusokba, és hatást fejthetnek ki a fibrinolízisre
is. Mindez olyan klinikai kórképek kapcsán válik nyilvánvalóvá, mint pl. az
antifoszfolipid-szindróma (APS), amelyről a későbbiekben még részletesebben lesz szó.
A továbbiakban röviden áttekintjük a foszfolipidek és a miozin ismert fibrinolízismódosító hatásait.
Az artériás trombusok nagy mennyiségű, főleg vérlemezke-eredetű foszfolipidet
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tartalmaznak. A foszfolipidek jelenléte a trombusban több ponton is gátolja azok
fibrinolízisét [84]. A foszfolipidek jelenléte így pl. fokozza a tPA inaktiválódását PAI-1
által, ezzel váltva ki antifibrinolitikus hatást [86]. A foszfolipidek jelenléte az
alvadékban (semleges foszfatidil-kolin és egyszeresen negatívan töltött foszfatidilszerin 3:1 és 1:1 arányú keveréke egyaránt) gátolják a plazminogén felszíni aktivációját,
valamint a diffundáló tPA mennyiségét kb. 75%-kal, a felszíni aktív határfelület
vastagságát pedig kb. 30%-kal csökkentik. A jelenség hátterében valószínűleg az áll,
hogy a foszfolipidek kitöltik a fibrinpórusokat. Ugyanígy a plazmin diffúziója kb. a
felére csökkent, ha az alvadékban foszfolipidek is voltak jelen. Ugyancsak kimutatták,
hogy a foszfolipidek kötik a fibrinolitikus rendszer komponenseit: különösen a negatív
foszfolipideket nagyobb arányban tartalmazó keverékek kötik nagy affinitással a tPA-t
és a plazmint [84].
A miozin 2¯460 kDa molekulatömegű, két szimmetrikus alegységből felépülő
molekula, mindegyik alegysége egy globuláris „feji” és egy helikális „farok” részből áll.
Az aktinnal együtt az izomkontrakcióért felelős motoros fehérjék, de mint ahogyan azt a
vérlemezkék kapcsán már láttuk, a sejtmozgásokért és a citoszkeleton átépüléséért is
felelősek lehetnek. A miozin is egyike azon makromolekuláknak, amelyek nagy
koncentrációban fordulnak elő a trombusokban, így a miozin is kötődhet a fibrinhez, és
módosíthatja az alvadék fibrinolitikus enzimekkel szembeni ellenállóképességét [29].
Korábban leírták a miozin néhány kapcsolatát a fibrinolitikus rendszerrel: a fibrinhez
hasonlóan a miozin is lehet a tPA kofaktora, valamint a plazmin [58] és a FXIII [87]
szubsztrátja is.

1.4 Az antifoszfolipid szindróma hemosztatikus vonatkozásai
Az elsődleges antifoszfolipid szindróma (APS) autoimmun betegség. Klinikai
kritériumai közt szerepelnek ismétlődő artériás és vénás trombózisok, amelyek bármely
szervet érinthetnek. Ugyancsak jellemzőek lehetnek sorozatosan bekövetkező, mással
nem magyarázható spontán vetélések, a magzat elhalása a terhesség korai-középső
szakaszában, vagy a placentában bekövetkező mikrotrombózisokra visszavezethető
koraszülések. A betegség laboratóriumi kritériumai közt szerepel az IgG vagy IgM
típusú foszfolipid-ellenes antitestek jelenléte a plazmában. Az APS diagnosztikájában
ezek közül legjelentősebbek az anti-kardiolipin (aCL) és a lupus antikoaguláns (LA)

20

antitestek

jelenléte.

Az

antifoszfolipid

antitestek

jelenlétét

bizonyítja

a

foszfolipiddependens véralvadás megnyúlása, és ez a szokásos klinikai tesztekkel ki is
mutatható [88 - 90]. Az APS diagnosztikájában tehát kitüntetett szerepe van az itt
bemutatott aCL és LA antitesteknek. Az újabb kutatások azonban rávilágítottak, hogy
az APS betegekben a foszfolipid-ellenes és foszfolipid-fehérje komplex-ellenes
antitestek egész sora lehet jelen, vagy akár a fibrinolitikus rendszer tagjai ellen is
termelődhetnek ellenanyagok, melyek mind a trombózis felé tolják el a hemosztázis
egyensúlyát. A következőkben röviden áttekintjük ezeket az újonnan leírt antitesteket és
lehetséges hatásaikat.

1.4.1 Az APS antitestek lehetséges hatásai a trombotikus folyamatokra
Az APS betegekben megfigyelhető trombózis mechanizmusa a mai napig
bizonytalan, de számos bizonyíték utal arra, hogy az APS betegekben egyaránt
előfordulhatnak fokozott véralvadási folyamatok és csökkent fibrinolitikus aktivitás is.
Valószínű, hogy az APS antitestek heterogén csoportjának aktivitása elsősorban
foszfolipid-fehérje komplexek ellen irányul. Így pl. kimutatták, hogy az antifoszfolipid
antitestek inkább a β2-glikoprotein I (β2GPI) – foszfolipid komplexek ellen irányulnak,
mint önmagukban a foszfolipidek ellen. A β2GPI egy kb. 50 kDa molekulatömegű
foszfolipid-kötő fehérje, amely a vérplazmában kb. 200 µg/ml koncentrációban van
jelen. A foszfolipidhez kötött β2GPI az antifoszfolipid antitestek egyik legjelentősebb
antigénje [91]. A β2GPI természetes antikoagulánsnak tekinthető: gátolja a
protrombináz és a tenáz komplexet [92], gátolja a FXII aktivációját [93], gátolja a
vérlemezkék aktivációját [94], vagy kötődik a XI-faktorhoz, és gátolja annak aktivitását
[95]. Így a β2GPI-foszfolipid komplexekre érzékeny APS-antitestek mindezen
folyamatokat gátolhatják, melynek végeredménye egy fokozottabb trombotikus hajlam
lehet [96]. Kimutatták továbbá, hogy anti-β2GPI antitestek gátolják a protein-C
aktivációját, valamint az aktivált protein-C antitrombotikus hatását is [97].
Az antifoszfolipid antitestek tehát más fehérje-foszfolipid komplexek ellen is
irányulhatnak: az antikoaguláns protein-C – protein-S rendszert a trombintrombomodulin komplex aktiválja az endothelsejtek felszínén (2. ábra). Vannak
bizonyítékok, melyek alátámasztják, hogy APS antitestek a trombomodulin-trombin
komplex ellen irányuló aktivitásukkal gátolhatják a protein-C aktiválódását, illetve az
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aktivált protein-C és protein-S gátlásával megakadályozzák, hogy azok inaktiválják
FVa-t és a FVIIIa-t, így végső soron az APS antitestek prokoaguláns hatást fejtenek ki
[97-99].
Újabban felhívták a figyelmet az annexin fehérjecsalád, különösen az annexin
A5 szerepére az APS betegek trombózisának és esetleges sikertelen terhességeinek
hátterében. Az annexin A5 egy természetes antikoaguláns fehérje, amely nagy
affinitással kötődik negatívan töltött foszfolipid membránokhoz, amelyek felszínén egy
szabályos kristályszerkezetet hoz létre, így szinte teljesen bevonja azokat [100]. Az
annexin A5 ezzel a tulajdonságával meggátolja a véralvadási komplexek létrejöttét, az
oda kötődött prokoaguláns faktorokat képes eltávolítani, így antikoaguláns hatást fejt ki
[101]. Különösen nagy mennyiségben és folyamatosan termelődik az annexin A5 a
placenta hajszálereiben [102], így a placentában bekövetkező trombózisokért
működésének hiányosságai nagy valószínűséggel felelőssé tehetők. Annexin A5
hiányában, vagy az APS betegekre jellemző antifoszfolipid antitestek jelenlétében a
negatív foszfolipid membránok nem védettek, koaguláns reakciók indulhatnak el a
felszínükön. Utóbbi esetben az antifoszfolipid antitestek a foszfolipidekhez vagy a
fentebb említett foszfolipid-fehérje komplexekhez kötődve megakadályozhatják az
annexin A5 fehérjék szabályos kristályszerkezetének kialakulását a felszíneken, így a
szabad,

negatívan

töltött

foszfolipid

membránok

felszínén

beindulhatnak

a

prokoaguláns reakciók [103]. Újabban bebizonyították anti-annexin A5 antitestek
létezését is, melyek jelenléte terhes nőkben nagy valószínűséggel okoz vetélést [104,
105], valamint kimutatták az anti-annexin A5 és az antifoszfolipid antitestek szintjének
korrelációját is APS betegekben [104]. Mivel ugyanígy vannak közlemények, melyek
az előbbi eredmények ellenkezőjét támasztják alá [106, 107], az APS és az anti-annexin
antitestek jelenlétének kapcsolata egyelőre még nem teljesen tisztázott, jelenleg is
kutatott terület.
APS betegekben azonosítottak olyan autoantitesteket, melyek nem feltétlenül
foszfolipid tartalmú komplexek ellen irányultak. Így pl. antitrombin-ellenes antitesteket,
melyek megakadályozták a trombin inaktiválódását antitrombin által, vagy trombinellenes antitesteket, melyek meggátolták a trombint, hogy aktiválja a protein-C proteinS rendszert [108]. Munkacsoportunkban vizsgáltak egy APS-IgG frakciót, amelyben
antitrombin antitestek voltak, de az APS-IgG – trombin komplexben a trombin részben
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megőrizte a fibrin megalvasztásának és a FXIII aktiválásának képességét, ugyanakkor
az antitrombin és a hirudin is csak sokkal kevésbé tudta a komplexben lévő trombint
inaktiválni [109]. További foszfolipid-független autoantitesteket azonosítottak még APS
betegekben a fibrinolitikus rendszer tagjai ellen (ld. később).
Látható, hogy az APS antitestek csoportja rendkívül heterogén család, és ezek az
antitestek a legkülönbözőbb mechanizmusokkal képesek a hemosztázist a trombotikus
folyamatok irányába eltolni. A betegség kutatását megnehezíti, hogy nem csak a
különböző betegekben megfigyelhető mechanizmusok sokfélék, hanem akár egyazon
beteg

antitestjei

is

nagy

heterogenitást

mutathatnak

antigén-specificitás

és

hatásmechanizmus tekintetében. Leírtak egy esetet, amikor egy APS beteg egyszerre
rendelkezett anti-β2GPI, anti-protrombin, anti-protein C és anti-protein S antitestekkel
[110].

1.4.2 Az APS antitestek lehetséges hatásai a fibrinolitikus folyamatokra
Az utóbbi időben születtek irodalmi adatok, melyek gátolt fibrinolízisre utalnak
APS betegekben. Néhány APS betegben kimutatták a plazma emelkedett PAI-1 szintjét.
Ezekben az esetekben az endothelsejtek által termelt tPA mennyisége kevesebb volt,
illetve gyorsan inaktiválódott az inhibitora által, ez pedig a fibrinolitikus folyamatok
gátlásához vezetett [111, 112].
A β2GPI molekuláknak a fibrinolízis gátlásában is szerepük lehet. A plazmin és
a FXa is képes hasítani a β2GPI molekulákat. A β2GPI hasított formája a plazmában
különösen magas koncentrációban fordul elő bizonyos betegségekben, pl. DIC,
leukémia, és pozitív LA esetén is. Kimutatták, hogy ezek a hasított fehérjék nagy
affinitással kötődnek a plazminogénhez, ezzel meggátolják annak fibrinhez való
kötődését és aktiválódását [113]. Egy másik tanulmányban arról számolnak be, hogy
mind a β2GPI, mind az APS betegekből származó anti-β2GPI antitestek képesek gátolni
a XII-faktor aktiválódását, illetve jelenlétükben a FXIIa nem képes betölteni
fibrinolízis-indukáló, plazminogén-aktivátor szerepét. [114].
Leírtak továbbá anti-plazmin antitesteket is APS betegekben. 8 beteg aCL
antitestjeinek kötődési sajátosságait vizsgálva kimutatták, hogy közülük 6 beteg
antitestjei rendelkeztek egyszerre trombin-, protein-C-, aktivált protein-C-, β2GPI- és
plazmin-ellenes aktivitással. Az antiplazmin antitestek rendkívül nagy affinitással
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kötődtek a plazminhoz, és gyakran kimutathatóan gátolták a plazmin fibrinolitikus
aktivitását. Az antiplazmin-antitestek tehát gyakoriak az APS betegekben, és a
fibrinolitikus folyamat gátlásával fontos szerepük lehet a betegek trombózisának
kialakulásában [115].
Az APS betegekben megfigyelhető tromboembóliás betegségek és a gátolt
fibrinolízis kapcsolatára további bizonyíték a tPA-ellenes, illetve a tPA-fibrin komplex
ellenes antitestek létezése. Kimutatták, hogy 39 APS beteg közül azok, akikben ezek az
antitestek a legmagasabb koncentrációban fordultak elő, több alkalommal átestek
trombotikus eseményeken [116].
Az itt bemutatott tanulmányok mind bizonyítják, hogy APS betegek
trombózisának hátterében a fokozott trombotikus hajlam mellett gátolt fibrinolízis is
állhat.
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2. CÉLKITŰZÉSEK
1.

A plazmában magas koncentrációban előforduló IgG antitestek direkt hatását a
fibrinolízis folyamatára még nem vizsgálták, noha a szakirodalomban több
bizonyíték is szól amellett, hogy az APS-IgG-k nem csak a prokoaguláns
mechanizmusok fokozásával, hanem a fibrinolitikus folyamatok gátlásával is
elősegítik

az

APS

betegek

trombotikus

folyamatainak

kialakulását.

Kísérleteinkben egészséges személyek és APS betegek IgG antitestjeinek direkt
hatását vizsgáljuk a fibrinolízis folyamatára, keressük a hatások hátterében
húzódó lehetséges mechanizmusokat.
2.

Munkacsoportunk kutatói leírták, hogy a trombusba zárt, vérlemezke eredetű
foszfolipidek diffúziós barriert képeznek a fibrinolitikus enzimek számára,
valamint felszínükön kötik a plazmint, plazminogént és tPA-t, ezzel gátolják a
fibrinolízis folyamatát [84]. Kísérletsorozatunkban arra keressük a választ, hogy
az egészséges személyekből és APS betegekből származó IgG-k hogyan
módosítják a foszfolipidek antifibrinolitikus hatását. A fibrinolízis részfolyamatait
külön is vizsgáljuk: keressük a választ arra, hogyan változik a tPA diffúziója, a
plazminogén aktivációja és a fibrinalvadék oldódása plazmin által foszfolipid
környezetben, különböző IgG-k jelenlétében.

3.

A miozin is magas koncentrációban fordul elő a trombusokban, és bizonyított
tény, hogy a miozin egyben a tPA egyik lehetséges kofaktora és a plazmin
lehetséges szubsztrátja is [58]. Kísérleteink során a miozin jelenlétének hatását
vizsgáljuk a fibrinolízis folyamatára. Vizsgáljuk a miozin-fibrinogén és a miozinfibrin kölcsönhatás jellegét, erősségét, meghatározzuk a kötődési és disszociációs
folyamatok kinetikai paramétereit.

4.

A trombusokba zártan PMN-leukociták is előfordulnak, melyek nagy mennyiségű
elasztázt termelnek. Kísérleteink alapján próbálunk következtetni az elasztáz és
inhibitora működésének sajátosságaira az in vivo fennálló körülmények közt.
Ezzel hangsúlyozzuk, hogy a trombus kompartmentben végbemenő reakciók
koncentráció- és/vagy kinetikai viszonyai gyakran eltérnek a kémcsőben
lejátszódó reakciókat jellemző mechanizmusoktól [7].
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3. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK
3.1 Betegek
IgG-vel

végzett

kísérleteinkhez

APS

betegek

és

egészséges,

normál

személyekből származó IgG antitesteket izoláltunk. 10 beteget (6 férfit és 4 nőt,
átlagéletkor: 49 év) vontunk be a vizsgálatba, kiválasztásuk az APS diagnózisának
érvényben lévő kritériumrendszere alapján történt [117]. Közülük 7 beteg ischaemiás
stroke-ot, 1 tüdőembóliát, 1 mélyvénás trombózist és ismétlődő spontán vetélést, 1
beteg pedig a retina központi vénájának trombózisos elzáródását szenvedte el. ELISAval mértük az aCL antitestek mennyiségét: 16 GPL/MPL szintnél magasabb IgG vagy
IgM támasztotta alá a diagnózist [118]. A betegek mind LA-negatívak voltak, valamint
aCL IgM antitestjeik mennyisége is normális volt, tehát vérükben aCL IgG-k fordultak
elő magas koncentrációban.
Az APS IgG-k és foszfolipidek interakcióját vizsgáló kísérletsorozatunkhoz két
APS beteget választottunk ki. „F” beteg, 19 éves nő, átmeneti ischémiás epizód miatt
kezelték. Az antifoszfolipid antitesteket mint aCL IgG-ket azonosították a vérében
(titere 34 GPL volt, szemben a normális < 16 GPL értékkel). „B” beteg, egy 22 éves
férfi esetében ischaemiás stroke-ot diagnosztizáltak. LA, anti-β2GPI valamint antifoszfatidilszerin pozitív volt. Az aCL IgG titerét esetében a normál tartomány felső
határán mértük. A normál IgG-ket 6 egészséges, önkéntes személy plazmájából nyertük.
Az elasztáz és az α1-PI in vivo működését vizsgáló kísérletsorozatunkhoz 56
személy plazmáját (30 nő és 26 férfi) vizsgáltuk. Mind tüdőembóliában szenvedtek, a
betegek diagnózisát a „Geneva” pontozási rendszer szerinti magas pontszám [119] és
CT-vizsgálat is megerősítette. A betegeknek tipikus tüneteik voltak (dyspnea, mellkasi
fájdalmak, tachycardia, cyanosis, hypoxia, hypocapnia), melyek hátterében nem állt
más, elsődleges betegség (egyéb tüdőbetegségek, tumor, fertőzés, APS).
Az etikai előírásoknak megfelelően minden résztvevőt tájékoztattunk a
kutatásról, és mindannyian írásos beleegyezésüket adták a plazmák tudományos célokra
való felhasználásához.
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3.2 A kísérletekhez felhasznált anyagok
A kísérletekhez felhasznált anyagok egy részét magunk preparáltuk, más
részüket készen vásároltuk. A humán fibrinogén (plazminogén-mentes), az uPA és a
streptokináz a Calbiochem (La Jolla, CA), a kromogén, mesterséges plazmin-szubsztrát
Spectrozyme-PL (SPPL: H-D-norleucil-hexahidrotirosil-lizin-p-nitroanilid) az American
Diagnostica (Hartford, CT) terméke. A humán trombin (1000 NIH U/mg), a dipalmitoilfoszfatidilkolin (PC) és dipalmitoil-foszfatidilszerin (PS), az 1,6-difenil-1,3,5-hexatrién
(DPH), a marha szérum albumin (BSA) és a glicil-prolil-arginil-prolin (GPRP) a Sigma
(Budapest és St Louis, MO), a tPA a Boehringer Ingelheim (Németország), a Pefabloc a
Serva (Heidelberg, Németország) terméke.
Az Eu3+-jelölt tPA-t és fibrinogént (Eu-tPA és Eu-fibrinogén) a gyártó utasítása
szerint állítottuk elő, a jelölés hatásfokát és az Eu-fehérjék koncentrációját a gyártó által
mellékelt standard segítségével állapítottuk meg (Wallac, Turku, Finnország). A
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jelölt, FXIII- és plazminogén-mentes fibrinogén (125I-Fg) Dr. Mucha István ajándéka
volt (Izinta, Budapest).
A natív Glu-plazminogént citráttal kezelt humán plazmából állítottuk elő az
irodalomban leírt módszer szerint [120], és ugyanígy a plazminogén aktivációja és az
aktivitásának meghatározása is a korábban már ismertetett módon történt [66]. A
miozint marha szívből állítottuk elő [121].

3.3 IgG-k és IgG-fragmensek izolálása, előállítása
A plazmák IgG-tartalmát affinitás-kromatográfiával nyertük ki Protein A
Sepharose 4 Fast Flow (Amersham Pharmatica Biotech, Uppsala, Svédország)
oszlopon, a gyártó utasításainak megfelelően. Az izolált IgG-k aCL aktivitását ELISAval teszteltük.
Az IgG-k egy részét papainnal emésztettük, hogy előállítsuk az Fab és Fc
fragmenseiket. Az agaróz gyantához immobilizált papainnal (Sigma, St. Louis, MO),
0,4 U papain/1mg IgG arányban 3 órán át, 37 °C-on inkubáltuk az IgG-mintát 100 mM
HEPES-NaOH, 150 mM NaCl, 10 mM cisztein és 2 mM EDTA tartalmú pH = 7,0
pufferben. A papain az 5. ábrán jelölt pontokon hasítja az IgG molekulákat, létrehozva
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az SDS-PAGE által is megjeleníthető variabilis Fab (Mr ≈ 50 kDa), a konstans Fc (Mr ≈
60 kDa) és a részben emésztett IgG fragmenteket (Mr ≈ 110 kDa).

5. ábra: IgG emésztése papainnal. Az ábra a papain támadási pontjait mutatja az IgG
molekulán belül, valamint a hasítás után keletkező fragmenteket: a variabilis Fab és
konstans régiókat tartalmazó Fc fragmenteket. „C”: konstans régiók; „V”:
variabilis régiók; „H”: a molekula nehéz lánca; „L”: a molekula könnyű lánca.
Az emésztést követően a fragmenteket tartalmazó oldatot dializáltuk 50 mM TRIS
pH = 7,0 oldatba, majd a termékek elkülönítése érdekében az oldatot újra átvezettük
Protein A Sepharose oszlopon. Az Fc és a részben emésztett fragmensek kikötődtek,
míg az Fab fragmensek kötődés nélkül áthaladtak az oszlopon. A kötődött frakciókat
0,1 M glicin oldattal (pH=3,0) eluáltuk, majd az Fab fragmentek és Fc fragmentek +
részben emésztett IgG-k oldatát egyaránt koncentráltuk polietilén-glikol 20000
segítségével (Fluka Chemie, Buchs, Svájc). Az Fc fragmensek és a részben emésztett
IgG-k elkülönítése kétszer megismételt gélszűréssel történt, ehhez Sephadex G-100
oszlopot (1,5 ¯ 55 cm) alkalmaztunk. A frakciók fehérjetartalmát 278 nm-en mértük,
0,08 µM-1cm-1 moláris extinkciós koefficienst alkalmazva az Fab, 0,084 µM-1cm-1
moláris extinkciós koefficienst alkalmazva az Fc fragmentekre, valamint 0,24 µM-1cm-1
moláris extinkciós koefficienst az emésztetlen IgG-re [122].
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3.4 Foszfolipid vezikulák előállítása
Kísérleteinkhez

foszfatidil-kolint

(PC)

és

foszfatidil-szerint

(PS)

3:1

tömegarányban tartalmazó foszfolipid vezikulákat alkalmaztunk a korábban már
publikált módszer szerint [84]. Röviden, a foszfolipideket kloroform-metanol 95:5
arányú keverékében feloldottuk, majd a foszfolipid-keveréket az oldószer elpárolgása
után 10 mM HEPES és 150 mM NaCl tartalmú, pH=7,4-es pufferben („A” puffer)
szuszpendáltuk háromszor 30 másodpercig tartó szonikálással (50 W, 20 kHz, Branson
Sonifer 250 berendezéssel). A foszfolipid szuszpenziót 50 nm-es pórusátmérőjű
polikarbonát membránfilteren többször átpréseltük, és végül a foszfolipidek
koncentrációját

DPH

(1,6-difenil-1,3,5-hexatrién)

reagens

alkalmazásával

fluoreszcencia méréssel határoztuk meg [123].

3.5 A fibrinolízis és az alvadás nyomonkövetése turbidimetriával
Az alvadási és fibrinolitikus folyamatok követésére a leggyakrabban
turbidimetriás vizsgálatokat alkalmaztunk. Microtiter plate-ben („96 well, flat bottom”,
Dynatech

Deutschland,

Denkendorf,

Németország)

trombin

alkalmazásával

megalvasztottuk a fibrinogént vagy a plazmákat (10 mM HEPES, 150 mM NaCl, 3 mM
CaCl2 tartalmú, pH=7,4 pufferben: „B” puffer). A fibrinogénbe előzetesen
belekevertünk különböző modulátor molekulákat (normál- vagy APS-IgG-ket,
foszfolipideket, miozint, FXIII-t) melyeknek fibrinolízisre kifejtett hatásait éppen
vizsgáltuk. A fibrinolízis folyamatát a fibringélbe kevert plazminogén és felszíni tPA
vagy uPA, vagy a szintén fibrinstruktúrába kevert plazmin indította. Más esetekben a
fibrinolízist a fibrinháló felszínére rétegzett plazmin indukálta.
A minták fényelnyelésének változását mindig 340 nm-en (A340), 37 °C-on
követtük nyomon. Az alvadási szakaszban a turbiditás nőtt, és kb. 30 perc alatt érte el a
maximális A340 értéket. Az alvadást követő fibrinolízis szakaszában az alvadék
oldódásával a turbiditás csökkent, és a folyamatot akkor tekintettük befejezettnek,
amikor a turbiditás további csökkenése megállt. A kísérleteinkben a lízisidőket, azaz
t0,5, t0,8, t0,2 értékeket rendre úgy definiáltuk, mint azt az időtartamot, ami ahhoz
szükséges, hogy a turbiditás a maximális A340 turbiditás-érték 50%-ára, 80%-ára vagy
20%-ára csökkenjen (12. ábra). Kísérleteinkhez Dynatech MR 500 és Anthos Zenyth
200rt típusú microplate spektrofotométereket használtunk.
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Mivel a turbidimetriát rendkívül széleskörűen alkalmaztuk, a konkrét
kísérleteket, az azokban felhasznált anyagokat és koncentrációikat az egyszerűbb
áttekinthetőség kedvéért az „Eredmények” fejezet megfelelő részeiben tekintjük át
röviden.

3.6 Eu-tPA diffúziója a fibrinhálóba
Mikroplate kutak felszínét BSA-val bevontuk: a felszíneket legalább 2 órán
keresztül 300 µl, 75 µM BSA-val inkubáltuk, amit előzőleg 10 mM HEPES, 100 mM
NaCl tartalmú, pH=7,4 pufferben („C” puffer) oldottunk fel. Az inkubációt követően a
felszíneket háromszor mostuk „C” pufferrel. Az így előkészített kutakban hoztuk létre a
100 µl térfogatú fibrin alvadékot (7,35 µM fibrinogént 1,5 NIH U/ml trombinnal
megalvasztottunk „C” pufferben 3 mM CaCl2 jelenlétében). A fibrinogént még az
alvasztás előtt kiegészítettük a megfelelő adalékokkal (0,5 g/l foszfolipiddel és/vagy 13
µM normál- vagy APS-IgG-vel). Legalább 30 percnyi alvasztást követően az alvadék
felszínére rétegeztünk 20 µl térfogatban 20 nM Eu-tPA-t, 5mM Pefabloc és 0,2 %
Tween tartalmú „A” pufferben oldva. A Pefabloc a fibrinben esetlegesen
szennyezésként jelen lévő plazminogén aktivációját és a tPA aktív centrumát, a Tween a
tPA aggregációját gátolta. Néhány esetben a tPA-val együtt az alvadék felszínére
rétegeztük a foszfolipideket és/vagy az IgG-ket – ugyanazokat a koncentrációkat
alkalmazva, mintha az alvadékba zártuk volna őket. Pontosan 40 percnyi tPA-diffúzió
és kötődés után az alvadék felszínéről eltávolítottuk az Eu-tPA tartalmú oldatot,
háromszor, gyorsan (< 5 sec alatt) mostuk „A” pufferrel, majd 200 µl „Enhancement
Solution”-t rétegeztünk rá (az oldat az Eu-jelölő készlet része: Wallac, Turku,
Finnország). Ez az oldat felszabadítja a fehérjékhez kötődött Eu3+-ionokat és
fluoreszcens kelátokat képez velük. Legalább 4 óra elteltét követően az alvadékból az
Enhancement Solution által kioldott és komplexbe vitt Eu3+ fluoreszcenciáját mértük
Wallac, Victor2 fluoriméterrel (excitációs λ=340 nm, majd 400 µs késleltetést követően
emissziós λ=615 nm). A gyártó által megadott standard Eu-koncentráció fluoreszcencia összefüggés és a jelölés hatásfokának ismeretében (Eu/tPA-molekula) az
alvadékra rárétegzett tPA mennyiségét 100 %-nak véve a fibrinbe diffundáló, ott
visszatartott tPA %-os arányát kiszámítottuk.
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3.7 A plazmin amidolitikus aktivitásának vizsgálata
A

plazminogén

aktivációjának

sebességét

a

belőle

képződő

plazmin

Spectrozyme-PL szubsztráton (SPPL) kifejtett amidolitikus aktivitásának mérésével
követtük nyomon. Vizsgáltuk a plazmin amidolitikus aktivitásának változását oldatban
(normál- és APS-IgG-k, valamint polimerizációjában meggátolt fibrin jelenlétében) és
fibrinalvadékban (különböző IgG-k és foszfolipidek jelenlétében) is.
Az előbbi esetben plazmint (20 nM) és SPPL szubsztrátját (100 µM, „A”
pufferben, a fibrin polimerizációt gátló 5 mM GPRP-vel kiegészítve) összemértünk, és
az SPPL-ből (100 µM) a plazmin által felszabadított színes termék (p-nitro-anilin)
mennyiségének növekedését fotometriával követtük nyomon (λ=405 nm, Beckman
2500 DU spektrofotométerrel). A plazmin amidolitikus aktivitásának módosulását
vizsgálva a rendszert kiegészítettük különböző típusú (normál vagy APS) IgG
antitestekkel (16 µM) és/vagy fibrinnel (6 µM fibrinogénből 0,5 NIH U/ml trombin és 5
mM GPRP felhasználásával, 30 percnyi inkubációval).
A

fibrinalvadékba

amidolitikus

aktivitását

zárt
a

plazminogén

fibrin

felszínére

aktivációjakor
rárétegzett

keletkező
SPPL

plazmin

bomlásának

monitorozásával követtük nyomon [124]. Röviden, a fibrinalvadékot 60 µl 4,4 µM
fibrinogénből 20 µl 10 NIH U/ml trombin és 0,1 µM plazminogén felhasználásával
állítottuk elő 10 mM HEPES, 200 mM NaCl tartalmú pH=7,4 pufferben. Az alvadék
bizonyos esetekben tartalmazott foszfolipideket (1 g/l) és/vagy különböző (normál és
APS) IgG-ket (13 µM). 30 perces 37 °C-on történő inkubáció után 60 µl „A” pufferben
oldott 14 nM tPA-t és 0,6 mM SPPL-t rétegeztünk a felszínére. A tPA hatására
keletkező plazmin felszabadítja az SPPL-ből a sárga színű p-nitro-anilint, a termék
koncentráció-növekedését

az

idő

függvényében

Zenyth

200rt

microplate

spekrofotométerrel követtük nyomon. A mért A405 értékek az eltelt idő második
hatványával lineáris kapcsolatban vannak [125], ezért az így kapott (idő2 - A405)
egyenesek meredekségét hasonlítottuk össze egymással a plazminogén-aktiváció
sebességének összehasonlításakor.

31

3.8 125I-fibrinogén és Eu-fibrinogén kötődése miozinhoz
Jelölt fibrinogén molekulák (125I-fibrinogén és Eu-fibrinogén) kötődésének és
disszociációjának időfüggését vizsgáltuk immobilizált miozin felszínre és miozin
felszínről. A miozint azzal a módszerrel immobilizáltuk kovalens kötéssel a mikrotiter
plate kutak felszínére, amit a fibrinogén immobilizálására javasol a szakirodalom [126].
A miozinnal bevonni kívánt felszíneket 200 µl 3 g/l koncentrációjú miozinnal
inkubáltuk legalább 18 órán keresztül 4 °C-on. Az inkubációt követően a felszíneket 3¯
mostuk 300 µl „A” pufferrel. A miozinnal bevont felszínekre
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I-fibrinogént (250 nM,

100 µl „A” pufferben) mértünk, és különböző ideig (0-180 percig) hagytuk a miozin
felszínekhez kötődni. Az inkubációt követően a jelölt fibrinogén oldatot eltávolítottuk, a
miozin felszínt a hozzá kötődött
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I-fibrinogénnel együtt gyorsan (< 20 sec alatt) 3¯

mostuk 300 µl „A” pufferrel. Az eljárás során a jelölt fibrinogén csak elhanyagolható
mértékben disszociált, ahogyan ezt majd az „Eredmények” fejezetben is láthatjuk. Az
így kezelt microplate felszíneket kivágtuk és 3 ml szcintillációs koktélba mártottuk
(Triton-X 100 és toluol 1:2 térfogatarányú, 4,2 g/l 2,5-difeniloxazol és 50 mg/l 1,4-bis(5-fenil-2-oxazolil)-benzol tartalmú keveréke), és a kötődött radioaktivitást Wallac 1410
folyadék szcintilláció számlálóval mértük. A disszociáció vizsgálata során hasonlóan
jártunk el: a miozin felszíneken 10 percig inkubáltuk a 125I-fibrinogén oldatot (250 nM,
100 µl „A” pufferben), majd az oldat eltávolítását követően 100 µl „A” puffert mértünk
a helyére. A puffert változó ideig (0-180 percig) hagytuk a miozinhoz kötődött
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fibrinogént is tartalmazó felszíneken, majd eltávolítottuk, és a maradék radioaktivitást a
fentebb említett módon mértük.
A fibrinogén és miozin egyensúlyi kötődési állandójának meghatározása
érdekében a miozin felszínekre konstans mennyiségű jelölt 125I- vagy Eu-fibrinogén (20
nM) és jelöletlen fibrinogén keverékét mértük 100 µl térfogatban, így a miozin
felszínekre mért összes fibrinogén koncentrációja ([Fg]tot) 0,02 µM - 9,35 µM értékek
között változott. 2 óra inkubációs idő elteltével a felszínekről a jelölt fibrinogént is
tartalmazó oldatokat eltávolítottuk, a fent jellemzett módon a felszínt mostuk, és
meghatároztuk a maradék, kötődött radioaktivitást a 125I-fibrinogén esetében. A kötődött
Eu-fibrinogén mennyiségét fluoriméter segítségével a 3.6 fejezetben ismertetett módon
határoztuk meg.
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A kötődési adatokat nemlineáris regresszióval olyan modell egyenlethez
illesztettük, amely egyféle specifikus (telíthető) és nemspecifikus (nem telíthető)
kötőhelyet

[Fg ]bound

is

feltételez

a

miozin

= K NS × [Fg ] free + [Myo]×

és

[Fg ] free
K d + [Fg ] free

a

fibrinogén

molekulák

között:

[127]. Az egyenletben a specifikus

disszociációs egyensúlyi konstansát a Kd, a nemspecifikus kötődési állandót a KNS
jelenti. A [Myo] a felszínhez immobilizált miozin koncentrációját, [Fg]bound és [Fg]free
rendre a miozin felszínhez kötődött, és az ahhoz nem kötődött, szabad fibrinogén
koncentrációját mutatja. Mivel [Fg]bound + [Fg]free = [Fg]tot, és ebből az egyenletből
[Fg]bound mérhető, valamint [Fg]tot ismert, az [Fg]free értéke a többszörös iterációk során
külön-külön

megállapítható.

Az

egyenletben

szereplő

ismeretlen

konstans

paramétereket ([Myo]; Kd; KNS) Monte-Carlo analízissel közelítettük az adatainkhoz
történő legjobb illeszkedés elérése érdekében [128] a Matlab 4.2 szoftver (The
Mathworks, Natick, MA) segítségével. Ha olyan modellből indultunk ki, amely több
specifikus kötőhelyet is feltételez a miozin és a fibrinogén molekulák között, az így
alkalmazott egyenlettel sem kaptuk a számított paraméterek jobb illeszkedését a mért
adatainkhoz, ezért az egy specifikus kötőhelyet feltételező modell is megfelel a kötődési
konstansok megállapításához.
Hasonló eljárással vizsgáltuk az Eu-IgG-k kötődését immobilizált fibrinogén
felszínhez is. Konstans mennyiségű normál vagy APS Eu-IgG (20 nM) és változó
koncentrációjú jelöletlen IgG (szintén normál vagy APS) keverékét (összes IgG
koncentráció: 0,02 µM-12µM) 20 percig inkubáltuk a fibrinogén felszíneken, majd az
oldatok eltávolítását és az „A” pufferrel történő háromszoros mosást követően a
kötődött Eu-IgG-k mennyiségét fluoriméterrel, a korábban említett módon mértük.

3.9 Kötődési vizsgálatok BIA módszerrel
A fibrin és a miozin interakciójának jellegét és a fibrin-miozin komplex
disszociációs konstansát BIA módszerrel („Biomolecular interaction analysis”)
határoztuk meg. Az eljárás során az egyik reagáló molekulát (a miozint vagy a fibrint)
egy bioszenzor chip Fc1 áramlási kamrájának felszínére immobilizáltuk kovalensen:
kísérleteinkben karboximetilált dextrán mátrix alapú CM5 érzékelő chipet alkalmaztunk
Biacore X készülékben (Biacore, Inc., Uppsala, Svédország). A másik anyag, amelynek
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kötődését vizsgáljuk az immobilizált molekulákhoz (analit), oldatban van és adott ideig,
adott sebességgel áramlik a bioszenzor chip két áramlási kamrájának (Fc1 és Fc2)
felszínén. Az analit kötődik a chip felszínére immobilizált molekulákhoz, és ennek
hatására megváltoznak a chip felszínének fénytörési sajátságai. A készülék ezt az ún.
SPR („surface plasmon resonance”) választ detektálja és jeleníti meg. Az SPR válasz
nagysága csak a kötődött analit tömegétől függ, így ennek az optikai módszernek az
előnye, hogy segítségével a kötődés vizsgálatához nem szükséges radioaktív vagy
fluoreszcens markereket alkalmazni, és a módszer segítségével bármilyen biológiailag
fontos makromolekula (fehérjék, nukleinsavak, szénhidrátok, lipidek) kölcsönhatása
egyszerűen, „real time” vizsgálható. A nemspecifikus kötődés kiküszöbölése érdekében
(akár a kezeletlen bioszenzor chip felszínével, akár a felszínére immobilizált
molekulákkal) a szenzor chip másik, Fc2 áramlási kamráját alkalmazzuk referenciaként.
Kísérleteinkben a referencia Fc2 kamra felszínét BSA-val vontuk be, és a referencia
felszínen detektált SPR választ kivontuk az Fc1 kamra felszínén mért SPR válasz
mértékéből. Így a kiértékelésekben mindenhol RU („relative unit”) szerepel, amit a két
áramlási kamrában mért SPR válaszok különbségeként kaptunk (Fc1-Fc2) [129].
A bioszenzor és a referencia CM5 chipek felszínére a fibrinogén, a miozin vagy
a BSA immobilizációja a gyártó utasításainak megfelelően történt. Az eljárás
eredményeképpen a fibrinogén koncentrációja a chip felszínén 0,037-0,044 pmol/mm2,
a miozin 0,002 pmol/mm2 volt, míg a BSA esetében 0,004 pmol/mm2 volt a
koncentráció (1000 RU megfelel 1 ng/mm2 immobilizált fehérjének a chip felszínén
[130]). Az immobilizált fibrinogént 1 órán keresztül 10 NIH U/ml trombinnal kezeltük,
így alakítottuk át fibrin monomerekké. A fibrin felszínen miozint áramoltattunk
analitként (1,05-4,25 µM miozin 10 mM HEPES, 3 mM CaCl2 és változó NaCl tartalmú
pH=7,4 pufferben) 5 µl/perc sebességgel, 25 °C-on. Az immobilizált miozin felszínen
fibrinmonomerek oldatát áramoltattuk (0,5-7 µM fibrin „B” pufferben, 5 mM GPRP
peptid jelenlétében) 30 µl/perc sebességgel, szintén 25 °C-on. A miozin-fibrin
kölcsönhatás egyensúlyi disszociációs konstansát (Kd) a különböző fibrinkoncentrációk
mellett mért egyensúlyi RU értékekből (Req) számítottuk a Req =
egyenlet alapján „BIA evaluation 3.0” szoftver segítségével.
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[ fibrin]× Rmax
[ fibrin] + K d

3.10 Az α1-PI és az α1-PI-elasztáz komplex koncentrációk meghatározása
Az elasztáz és inhibitora (α1-PI) in vivo működésére próbáltunk következtetni
ebben a kísérletsorozatunkban. A plazmák α1-PI koncentrációját immunoturbiditási
módszerrel, Roche/Hitachi 902 típusú klinikai laboratóriumi analizátor segítségével
határoztuk meg (Roche Diagnostics, Indianapolis, Ind., USA) a gyártó utasításainak
megfelelően. A plazmák α1-PI – elasztáz komplex koncentrációját ELISA-val
határoztuk meg („Immunoassay PMN Elastase 2 h version”, Merck, Darmstadt,
Németország), szintén a gyártó utasításainak megfelelő módon.

3.11 Statisztika
A kísérletek kiértékelése során alkalmazott valamennyi statisztikai eljárást
(Pearson-r meghatározását a korrelációk jellemzésére, egyszempontos és kétszempontos
varianciaanalízist a különböző változók vagy hatások csoportjai közti különbségek
tesztelésére) a STATISTICA 6.0 szoftver (StatSoft, Tulsa, Okla., USA) segítségével
végeztük el. A szignifikanciaszintet minden esetben p<0,05 értékként határoztuk meg.
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4. EREDMÉNYEK

4.1 Az IgG antitestek hatása a fibrinolízis folyamatára
Számos, az irodalmi áttekintésben említett bizonyíték utal arra, hogy az APSIgG fő támadáspontjai az antikoaguláns komplexek foszfolipid komponensei, illetve az
ezekhez kötődő fehérjék lehetnek. Továbbá utaltunk rá, hogy újabban a szakirodalom is
beszámol az APS-IgG és a fibrinolitikus rendszer tagjainak lehetséges egymásra
hatásáról, így az APS betegek trombózisának hátterében csökkent fibrinolitikus
aktivitás is állhat. Kísérleteinkben vizsgáltuk a normál, egészséges emberekből és az
APS betegekből izolált IgG antitestek direkt hatását a fibrin degradációjára, valamint az
említett IgG-k hatását a fibrinolízis egyes lépéseire foszfolipid környezetben.

4.1.1 IgG-tartalmú fibrinháló és plazma oldása
APS betegek és egészséges emberek vérplazmáját vizsgálva akár plazminnal,
akár tPA-val indítottuk a megalvasztott plazma fibrinolízisét, az APS beteg plazmája
lassabban oldódott, mint az egészséges személy plazmája. (6. ábra) A többi, az ábrán be
nem mutatott APS beteg plazmájával is hasonló eredményeket kaptunk. Hogy
bebizonyítsuk, a különbséget a plazmákban található IgG antitestek okozzák, a
következő kísérletünkben normál plazmákat egészítettünk ki egészséges emberekből
vagy APS betegekből izolált IgG antitestekkel, majd a plazma alvasztását követően a
fibrinolízist plazminnal indítottuk. Az eredményeket az 6. B ábra mutatja: mindhárom
APS-IgG-t tartalmazó alvadék ellenállóbbnak bizonyult a plazmin hatásával szemben,
mint a normál IgG-vel kiegészített, vagy IgG-vel egyáltalán nem kezelt plazma.
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6. ábra: Egészséges személyek és APS betegek vérplazmáinak alvadása és
fibrinolízise. (A) A citráttal kezelt plazmákat (100 µl plazma + 100 µl „B”
puffer) az „Anyagok és módszerek” fejezetben leírtak szerint trombinnal (1,5
NIH U/ml) megalvasztottuk (a fibrin keletkezését és a monomerek aggregációját
a görbék felszálló ága reprezentálja). A fibrinolízist a plazmákhoz adott plazmin
(0,5 µM) vagy tPA (9 nM) indította (a fibrinolízis szakasza a görbék leszálló
ága). A folyamatot turbidimetriával, 340 nm-en követtük nyomon. Normál
plazma, plazminnal oldva: pontozott vonal; normál plazma tPA-val indítva a
fibrinolízist: szaggatott, pontozott vonal; APS plazma, plazminnal oldva:
folytonos vonal; APS plazma, tPA-val indítva a fibrinolízist: szaggatott vonal.
(B) Egészséges személyek plazmáját kiegészítettük APS-IgG-kel vagy normál-
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(N-) IgG-vel (végkoncentráció: 40 µmol/l), majd a fentebb leírt módon
megalvasztottuk, és plazminnal oldottuk. Kezeletlen plazma: pontozott vonal; NIgG-vel kiegészített plazma: szaggatott, pontozott vonal; 3 APS betegből izolált
IgG-vel kiegészített plazmák: folytonos vonal; szaggatott vonal; szaggatott,
duplán pontozott vonal.
Ha a plazmák helyett normál (N-) vagy APS-IgG tartalmú fibrin oldódását
vizsgáltuk, ugyanerre az eredményre jutottunk. A 7. A ábráról leolvasható, hogy a
fibrinszerkezetbe zártan mind az N-IgG, mind az APS-IgG-k megnyújtják a fibrinolízis
idejét az IgG-mentes kontrollhoz viszonyítva, de az APS-IgG-k jelenlétében ez az
antifibrinolitikus hatás nagyobb. A lízisidő megnyúlása specifikus az IgG-k jelenlétére,
nem tulajdonítható nem-specifikus fehérjehatásnak. Erre utal az a jelenség, hogy nagy
koncentrációban (40 µM) alkalmazva a BSA csak elhanyagolható mértékben nyújtja
meg a lízisidőt az ugyanilyen nagy koncentrációban alkalmazott N-IgG-hez képest. A
lízisidőt úgy definiáltuk, mint azt az időtartamot, ami a maximális turbiditás-érték
(Amax) 50%-ra való csökkenéséhez szükséges. A normalizált lízisidőt úgy számítottuk,
hogy az IgG-mentes kontroll lízisidejét egységnyinek véve, a többi rendszer lízisidejét
ehhez viszonyítottuk. Az eredményeket a 7. B ábra szemlélteti. Eszerint az egészséges,
emberekből származó IgG antitesteket tartalmazó fibrin lízisideje 25-100%-kal
hosszabb volt (átlagos normalizált lízisidő: 1,45 ± 0,23 h), mint az IgG-mentes
kontrollé. Ugyanez az érték APS-IgG-k mellett jelentősen hosszabb: 60-600%-kal
lassabb fibrinolízist tapasztalhattunk jelenlétükben (átlagos normalizált lízisidő: 3,12 ±
1,31 h). A normál- és APS-IgG mellett mérhető lízisidők különbsége statisztikailag is
szignifikáns (p<0,001).
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7. ábra: A fibrinszerkezetbe zárt N- és APS-IgG-k hatása a fibrinolízisre. (A)
A fibrinogént (6 µM) „B” pufferben a szerkezetbe zárt plazmin (3 nM) és az
alábbiakban

jelzett

fehérjék

jelenlétében

trombinnal

(1

NIH

U/ml)

megalvasztottuk, majd a fibrinolízis folyamatát turdibimetriával követtük
nyomon (340 nm). Hozzáadott fehérjét nem tartalmazó kontroll: folytonos vonal;
N-IgG (18 µM): hosszú szaggatott vonal; 2 APS betegből izolált IgG (18 µM):
pontozott vonal; szaggatott és duplán pontozott vonal; BSA (40 µM): rövid
szaggatott vonal; N-IgG (40 µM): szaggatott és pontozott vonal. A jelölt pontok
az általunk használt és számított lízisidőket jelölik. (B) A hozzáadott fehérjét
nem tartalmazó kontroll lízisidejéhez viszonyított relatív (normalizált) lízisidők
N- és APS-IgG-k jelenlétében.
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Az antitestek antifibrinolitikus hatásáért az immunoglobulin molekula variabilis
(Fab) régiója felelős. Egészséges személyek és APS betegek plazmájából nyert IgG
molekulákat papainnal emésztettük, majd a fragmenseket izoláltuk az „Anyagok és
módszerek” fejezetben leírtak szerint. Az így nyert Fab, Fc és részben emésztett IgG
frakciók fibrinolízisre kifejtett hatását turbidimetriával vizsgáltuk. 6 µM fibrinogénhez
plazmin jelenlétében ekvimoláris, vagy 3-szoros, 5-szörös, 10-szeres moláris
mennyiségben adagoltuk az IgG-ket illetve fragmentjeiket, majd a keveréket trombinnal
megalvasztottuk. A fibrinolízist a fibrinogénbe kevert plazminnal indítottuk.

8. ábra: Az IgG-fragmentek fibrinolízisre gyakorolt hatásai. A fibrinogént (6µM)
plazmint (2 nM) valamint N- vagy APS-IgG-ket, illetve fragmentjeiket (Fab, Fc) a
fibrinhez képest 1:1 vagy 1:3 moláris arányban tartalmazó keverékeket trombinnal
(1 NIH U/ml) megalvasztottuk. Az alvadékok lízisidejét úgy határoztuk meg, amint
azt a 7. ábránál már láttuk. A hozzáadott fehérjék: N: egészséges emberből
származó normál IgG vagy fragmentjei; P: Egy APS beteg plazmájából izolált IgG
vagy fragmentjei. A zárójelben az IgG/IgG-származékok és a fibrin moláris
mennyiségének aránya van feltüntetve. A hozáadott fehérjét nem tartalmazó
kontrollt reprezentáló oszlopok 5 mérés átlagát jelentik, a többi oszlop 2 független
mérés átlagát reprezentálja.
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Amint az a 8. ábrán is látszik, az Fab fragmentek jelenlétének volt a legerősebb
antifibrinolitikus hatása (akárcsak az ábrán be nem mutatott részben emésztett IgGszármazékoknak is), míg az Fc fragmenteknek egyáltalán nem volt kimutatható
antifibrinolitikus hatásuk. Az eredményt megerősítettük 4 nM plazmin-koncentráció
mellett is. Az IgG fragmentek előállításához nagy mennyiségű IgG-re volt szükség,
ezért a kísérletben csak 2 APS beteg antitestjeit vizsgáltuk – hasonló eredménnyel.
Valószínűleg a kis mintaméretnek tudható be, hogy az N-IgG-k és APS-IgG-k Fab
fragmentjeinek antifibrinolitikus hatása között nem találtunk különbséget.

4.1.2 Az IgG-k hatása a plazmin amidolitikus aktivitására
Az IgG antitestek hatásának lehetséges mechanizmusait kutatva kizártuk azt a
lehetőséget, hogy az IgG-k a plazmin amidolitikus aktivitásának direkt gátlásával
fejtenék ki antifibrinolitikus hatásukat. A plazmin amidolitikus aktivitását mesterséges,
kromogén szubsztráton (SPPL) mértük fibrin és/vagy különböző IgG-k jelenlétében. A
fibrin monomerek aggregációját a rendszerhez adott GPRP peptid segítségével gátoltuk
meg. Az 1. táblázat adataiból kitűnik, hogy önmagában egyik IgG sem volt képes a
plazmin amidolitikus hatását csökkenteni (sem normál, sem APS plazmából származó);
nem gátolták az aktív centrumot. A fibrin, ami a plazmin egyik alternatív kompetitív
szubsztrátja, önmagában is majdnem a felére csökkentette a plazmin aktivitását az SPPL
szubsztráton. Érdekes, hogy ha normál plazmából izolált IgG-t adtunk a rendszerhez, az
nem befolyásolta a fibrin-SPPL kompetíciót, itt a plazmin aktivitása megegyezett az
IgG-mentes, csak fibrint és SPPL-t tartalmazó oldatokban mérhetővel. Ezzel szemben
az APS-IgG-k felfüggesztették a fibrin és az SPPL közti kompetíciót, a plazmin APSIgG-k jelenlétében ugyanakkora aktivitással bontotta az SPPL szubsztrátot, mintha
fibrin nem is lett volna jelen a rendszerben. Ez a jelenség arra enged következtetni, hogy
az APS-IgG-k olyan mechanizmussal fejthetik ki antifibrinolitikus hatásukat, amelyben
meggátolják a plazmin hozzáférését a fibrinhez, vagy meggátolják, hogy az amúgy aktív
plazmin eméssze a fibrint.
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1. táblázat: Az IgG antitestek hatása a plazmin amidolitikus aktivitására. Plazmin
(20 nM) és SPPL (100 µM) reakcióját követtük nyomon spektrofotométerrel (λ=405
nm) GPRP peptid (5 mM) és különböző fehérjék jelenlétében. A táblázatban
szereplő aktivitások a hozzáadott fehérjét nem tartalmazó kontrollhoz viszonyított
relatív értékek. A plazmin – SPPL rendszerhez hozzáadott fehérjék: „Bármilyen
IgG”: összesen 7-féle IgG (16 µM) egészséges és APS plazmákból egyaránt (átlag);
„Fibrin”: 5 párhuzamos mérés átlaga (6 µM); „Fibrin + N-IgG”: IgG 3 egészséges
személy plazmájából (16 µM) fibrin (6 µM) mellett (átlag); „Fibrin + APS-IgG”:
IgG 3 APS beteg plazmájából (16 µM) fibrin (6 µM) mellett (átlag).
Hozzáadott fehérje
Relatív plazmin-aktivitás

Nincs

Bármilyen
IgG

Fibrin

Fibrin +
N-IgG

Fibrin +
APS-IgG

1

0,97

0,63

0,60

0,85

0,04

0,03

0,03

0,05

7

5

3

3

Standard hiba
n

4.1.3 Az IgG antitestek hatása a fibrinolízisre áramlásos körülmények között
A normál és az APS plazmából származó antitestek antifibrinolitikus
tulajdonságait áramlásos körülmények között vizsgálva új részleteket sikerült tisztázni
az IgG antitestek hatásmechanizmusáról. Az áramlásos rendszerben az eddigiekhez
hasonlóan trombinnal megalvasztottunk fibrinogént, plazmint és normál vagy APS
plazmákból izolált IgG-t tartalmazó keverékeket. A fibrinogén preparátumban F-XIII is
jelen volt, így az aktiválódva kovalens keresztkötésekkel stabilizálta a fibrint. Az
alvadékot úgy készítettük, hogy a belsejében egy központi csatornában perisztaltikus
pumpa segítségével pufferoldatot („B” puffert, 4,5 ml/perc sebességgel) tudtunk
áramoltatni.

A

puffer

által

a

rendszerből

kimosott

fehérjék

mennyiségét

spektrofotofotométerrel folyamatosan mértük 280 nm-en. A fibrinszerkezetből a
perfúzió hatására folyamatosan távoznak a fibrin-degradációs termékek, majd idővel
egy gyors szétesési folyamatban a fibrinolízis teljessé válik. Mindez spektrofotométerrel
jól nyomon követhető. Az IgG-t nem tartalmazó mintához képest a normál IgG-t, de
különösen az APS-IgG-t tartalmazó rendszerek egyaránt ellenállóbbnak bizonyultak a
plazmin hatásával illetve az áramlás nyíróerejével szemben.
Érdekes különbségeket tapasztaltunk a normál- és az APS-IgG tartalmú
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alvadékok

végső

szétesésekor

jelen

lévő

degradációs

termékeinek

SDS-

gélelektroforézissel történő azonosításakor (9. ábra). Az APS-IgG tartalmú keresztkötött
fibrin nem csak hogy jobban ellenállt a fibrinolitikus hatásoknak, de az innen származó
fibrin-degradációs termékek látszólag nagyobb méretűek is voltak, mint az az N-IgG
tartalmú minták esetében volt megfigyelhető. Az APS-IgG tartalmú fibrinből származó
degradációs termékeket durvább denaturációnak kitéve, 8 M ureával kezelve végül itt is
láthatóvá váltak a kisebb molekulasúlyú termékek.
Az eredmények alapján arra tudunk következtetni, hogy mind a normál-, mind
az APS-IgG stabilizálja a nagyobb méretű fibrin-degradációs termékeket a keresztkötött
fibrinstruktúrában, azaz megakadályozzák a nyíró erők általi eltávolításukat, késleltetik
a fibrinalvadék szétesését. Azonban az egészséges emberekből származó IgG-k azt nem
akadályozzák meg, hogy a plazmin tovább eméssze ezeket a nagy molekulasúlyú
degradációs termékeket, így a fibrinháló végső szétesésekor kisebb termékek kerülnek a
véráramba. APS-IgG-k jelenlétében szintén stabilizálódik a fibrinszerkezet, de ezek az
antitestek, akárcsak az 1. táblázatban láttuk, akadályozzák a fibrin plazmin általi
bontását, ezért tapasztaltunk végül nagyobb méretű fibrin-degradációs termékeket.

9. ábra: IgG-tartalmú fibrinháló oldásakor keletkező degradációs termékek
áramlásos körülmények között. Plazmint (10 nM) és normál (N-) vagy APS-IgG-t
(12 µM) tartalmazó keresztkötött fibrin-alvadék (6 µM fibrinogénből) áramlásos
körülmények között bekövetkező szétesése után a degradációs termékek tömegeloszlását SDS-gélelektroforézissel vizsgáltuk (a minták 2% SDS-sel denaturálva,
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nem-redukáló körülmények között, 4-15 % poliakrilamid gélen szeparálva, ezüstfestéssel megjelenítve). A gél felső részétől az alja felé látható vonalak az egyre
gyorsabban haladó, azaz egyre kisebb méretű fehérjéket, degradációs termékeket
jelentik. F: IgG-mentes fibrin-alvadék; APS: fibrint és APS-IgG-t tartalmazó
alvadék; N: fibrint és N-IgG-t tartalmazó alvadék; APS-U: APS-IgG-t és fibrint
tartalmazó alvadék 2 % SDS mellett 8 M ureával denaturálva.

4.2 Az IgG antitestek fibrinolízisre kifejtett hatásai foszfolipid
környezetben
A

trombusban

lévő,

elsősorban

vérlemezke-eredetű

foszfolipidek

antifibrinolitikus hatást gyakorolnak [84]. Az alábbi kísérletsorozatban azt vizsgáltuk,
hogyan változik a normál valamint APS-IgG antitestek hatása foszfolipid környezetben
a fibrinolízis egyes lépéseire (tPA diffúziója a fibrinszerkezetbe; a fibrinhálóba zárt
plazminogén aktivációja tPA-val; a fibrin emésztése plazminnal).

4.2.1 tPA diffúziója a fibrinbe
Mint a fibrinolízis első elemi lépését, vizsgáltuk a tPA diffúzióját a foszfolipidet
és IgG molekulákat tartalmazó fibrinszerkezetbe. A fibrinhálóba zárt foszfolipidek
önmagukban is mindig gátolták a tPA diffúzióját, míg a fibrin felszínére rámért
foszfolipideknek nem volt ilyen hatásuk. Egyszempontos varianciaanalízissel
kimutattuk, hogy a tPA diffúziója foszfolipideket is tartalmazó fibringélbe az IgGmentes kontrollhoz viszonyítva szignifikánsan lecsökkent (p<0,05) normál (N-) IgG-k
és az egyik APS-IgG („B-IgG”) jelenlétében, míg a másik APS-IgG („F-IgG”) mellett
ez a diffúzó-gátlás nem volt megfigyelhető (10. ábra).
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A fibrinbe diffundált Eu-tPA %-os aránya
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10. ábra: Eu-tPA diffúziója a foszfolipideket és különböző IgG-ket tartalmazó
fibrinhálóba. Foszfolipidet (0,5 g/l) és normál- (N-) vagy APS- (B-; F-) IgG-t (13
µM) tartalmazó fibrinalvadék (7,35 µM) felszínére Eu-tPA-t rétegeztünk (20 nM :
100%) az „Anyagok és módszerek” fejezetben leírtak szerint. 40 perc múlva a
felszínt mostuk és a maradék, fibrinbe diffundált Eu-tPA fluoreszcenciáját mértük,
és ebből a fibrinbe diffundált Eu-tPA %-os arányát számítottuk. Az ábrán 5
független mérés átlagértékei (kis négyzetek), szórás értékei (oszlopok) és a standard
hiba értékei (nagy négyzetek) vannak feltüntetve. C2: IgG- és PL-mentes fibrin; C1:
IgG-mentes, PL-tartalmú fibrin; N-, B-, F-IgG: a foszfolipid mellett az adott IgG-t is
tartalmazó minta.
Kétszempontos varianciaanalízissel vizsgáltuk, hogy a tPA gátolt diffúzióját
mennyiben okozhatják a fibrinbe zárt foszfolipidek illetve IgG-k (2. táblázat).
Eredményeink szerint a foszfolipdek jelenléte bármely IgG mellett önmagában is
mindig gátolta a tPA diffúzióját, és ugyanígy az N- és a B-IgG-nek is szignifikáns
főhatása volt a tPA diffúziójára. A „PL jelenléte” és az „IgG jelenléte” változók közt
megjelenő szignifikáns interakció N- és B-IgG esetében azt mutatja, hogy noha a
foszfolipidek és ezek az IgG-k önmagukban is gátolt tPA diffúziót eredményeznek,
együttes jelenlétük esetén felerősítik egymás gátló hatását. Ezzel szemben az F-IgG
önmagában nem hatott a tPA diffúziójára, és mivel a fentiekhez hasonló szignifikáns
interakciót sem tudtunk kimutatni, az F-IgG a foszfolipidek diffúzió-gátló hatását sem
módosítja.
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2. táblázat: A fibrinbe zárt foszfolipidek és IgG-k jelenlétének hatása a tPA
diffúziójára a fibrinhálóba. Az 10. ábrán is bemutatott kísérletek alapján nyert
adatokkal kétszempontos varianciaanalízist végeztünk annak eldöntésére, van-e
szignifikáns főhatása a tPA diffúziójára a fibrinhálóba zárt IgG antitestek illetve a
foszfolipidek jelenlétének, valamint kimutatható-e a két változó között szignifikáns
interakció. Mind a főhatások, mind az interakció szignifikanciaszintjét p<0,05
értéknél határoztuk meg.
N-IgG

B-IgG

F-IgG

p

p

p

Főhatás: IgG jelenléte

0.0042

0.0217

n.s.

Főhatás: PL jelenléte

0.0105

0.0050

0.0325

Interakció

0.0439

0.0205

n.s.

4.2.2 Plazminogén aktivációja tPA-val
A plazminogén tPA-val történő aktivációját fibrin hiányában az IgG-k nem
befolyásolták. Ezért olyan kísérleti rendszerben vizsgáltuk a plazmin keletkezését, ahol
a plazminogént, különböző IgG-ket és esetenként foszfolipidet tartalmazó fibringél
felszínére mért tPA aktiválta az alvadékba zárt plazminogén molekulákat.
Egyszempontos varianciaanalízissel és ezt követő post hoc elemzéssel kimutattuk, hogy
B-IgG jelenlétében a plazminogén aktiváció sebessége szignifikánsan nőtt (p<0,05),
míg N-IgG jelenlétében szignifikánsan csökkent (11. A ábra, p<0,005). Ugyanezeket a
hatásokat tudtuk kimutatni akkor is, ha a fibringél foszfolipideket is tartalmazott (11. B
ábra, p<0,005). Az F-IgG sem a foszfolipid-mentes, sem a foszfolipid-tartalmú
alvadékban nem befolyásolta szignifikánsan a plazminogén aktivációjának sebességét.
Kétszempontos varianciaanalízissel vizsgáltuk a „PL jelenléte” és az „IgG
jelenléte” faktorok főhatását a plazminogén aktivációjának sebességére, valamint a
változók közti interakciókat minden IgG esetében. Azon túl, hogy így is megerősítettük
a különböző IgG-k hatásairól tett fenti megállapításainkat, a „PL jelenléte” változónak
minden esetben szignifikáns főhatása volt: a fibrinbe zárt foszfolipidek önmagukban is
mindig szignifikánsan gátolták a plazmin keletkezését (p<0,005). Szignifikáns
interakciót egy esetben tudtunk kimutatni: a „PL jelenléte” és az „F-IgG jelenléte”
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változók között (p<0,005). Eszerint az alvadékba zárt F-IgG önmagában nem hatott a
plazminogén tPA által történő aktivációjának sebességére, de foszfolipid környezetben
csökkentette a foszfolipidek plazminogén-aktivációt gátló hatását.
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11. ábra: Plazminogén aktivációja tPA hatására különböző típusú IgG-k
jelenlétében. Plazminogént (1 µM), és különböző típusú IgG-ket (13 µM)
tartalmazó fibringélt állítottunk elő PL-mentesen (A) vagy 1 g/l PL-tartalommal (B).
A fibrin felszínére tPA-t (14 nM) és SPPL szubsztrátot rétegeztünk (0,6 mM). A tPA
hatására a plazminogénből keletkező plazmin bontja a fibrin felszínére rétegzett
SPPL-t, és az ebből felszabaduló p-nitroanilin mennyiségének változását λ=405 nmen fotometriával követtük. A rendszerhez adott IgG antitestek: IgG-mentes kontroll:
folytonos vonal; normál-IgG: pontozott vonal; B-IgG: szaggatott vonal; F-IgG:
szaggatott és duplán pontozott vonal. Minden görbe 3 független mérés átlagát
jelenti.
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4.2.3 Fibrin felszíni oldása plazminnal
Ebben a kísérletsorozatunkban a különböző IgG-ket és foszfolipidet tartalmazó
fibrinalvadékokat a felszínükre mért plazmin oldotta. Az oldódás folyamatát
turbidimetriával követtük nyomon (12. ábra): a lízisidőket (t0,8, t0,5, t0,2) az „Anyagok és
módszerek” fejezetben bemutatott módon számítottuk.
Az egyszempontos ANOVA eredményei alapján (3. táblázat) a fibrin
oldódásának folyamatát az N-IgG nem befolyásolta, míg az alvadékba zárt F-IgG
ellenállóbbá tette azt a plazmin hatásával szemben (mindhárom lízisidő szignifikánsan
nagyobb volt, mint az IgG-mentes kontroll esetében). A B-IgG-t tartalmazó fibrin
oldódása érdekes mintázatot mutatott: az oldódás kezdeti szakaszában az alvadék
rendkívül ellenállónak mutatkozott a plazminnal szemben (a legmagasabb t0,8 értéket
mértük), majd az oldódása felgyorsult, és végül a B-IgG tartalmú fibrin oldódott fel
először (a legalacsonyabb t0,2 értéket mértük).
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12. ábra: Foszfolipidet és különböző típusú IgG-ket tartalmazó fibrinstruktúra
fibrinolízise rárétegzett plazmin hatására. 1 g/l PL és 13 µM normál- vagy APSIgG tartalmú fibrinhálót (100 µl, 6 µM fibrinogénből) készítettünk, majd az
alvadékot kívülről rárétegzett 60 µl, 11,7 µM plazminnal feloldottuk. A fibrinolízis
folyamatát turbidimetriával követtük (340 nm), a t0,8, t0,5, t0,2 lízisidőket a szövegben
bemutatott módon határoztuk meg. A görbék normalizáltak (azaz a mért A340
értékeket elosztottuk a kezdeti A340 értékkel), és négy független mérés átlagát
mutatják. A fibrinstruktúrába zárt IgG-k: IgG-mentes kontroll: folytonos vonal;
normál- (N-) IgG: pontozott vonal; F-IgG: szaggatott vonal; B-IgG: szaggatott és
duplán pontozott vonal.
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3. táblázat: Foszfolipidet és különböző típusú IgG-ket tartalmazó fibrinstruktúrák
plazmin-indukált oldásának lízisidői. A 13. ábrán bemutatott méréshez
kapcsolódó lízisidők, és ezek összehasonlítása az IgG-mentes kontroll megfelelő
oldásidejeivel egyszempontú varianciaanalízissel. A táblázat négy párhuzamos
mérés átlagait ± szórás értékeit mutatja. A lízisidőkben megmutatkozó különbségek
szignifikanciaszintjét p<0,05 értéknél határoztuk meg.

t 0.8 (min)
t 0.5 (min)
t 0.2 (min)

N-IgG
16.91 ± 8.70
n.s.
80.78 ± 7.55
n.s.
156.25 ± 12.2
n.s.

F-IgG
38.12 ± 1.27
p < 0.01
108.54 ± 3.82
p < 0.01
180.23 ± 3.82
p < 0.05

B-IgG
40.89 ± 8.34
p < 0.01
88.86 ± 10.02
n.s.
131.77 ± 11.93
p < 0.05

IgG-mentes
19.18 ± 2.61
82.8 ± 4.36
158.02 ± 7.62

4.2.4 Fibrinolízis indítása tPA-val
Ez a komplex kísérlet a fibrinolízis összes eddig bemutatott részlépését magában
foglalta. A plazminogén, a különböző típusú IgG-k és foszfolipidek jelenlétében a
fibrinháló oldódását a felszínére rétegzett tPA indította. Az IgG-k és a foszfolipidek
vagy a fibrinszerkezetbe voltak zárva, vagy annak felszínére mértük rá őket a tPA-val
együtt.
A 13. ábra annak a fibrinnek az oldódását mutatja, amelynek a felszínére együtt
mértük rá az N-IgG-t és a tPA-t. Egyszempontos varianciaanalízissel és post hoc
elemzéssel kimutattuk, hogy ha fibrinbe zártan foszfolipidek voltak jelen (13. B ábra), a
maximális turbiditás értéke (A340) szignifikánsan lecsökkent (p<0,05) a foszfolipidmentes alvadékokhoz képest (13. A ábra). Ugyanakkor a foszfolipid-mentes és a
foszfolipid-tartalmú fibringélek esetében mérhető lízisidők (t0,5) nem különböztek
egymástól szignifikánsan. A foszfolipidek jelenlététől függetlenül bármely, a felszínre
rámért IgG szignifikánsan lecsökkentette az alvadék lízisidejét az IgG-mentes
mintákhoz képest (p<0,001). Ugyanilyen eredményeket kaptunk, ha az N-IgG helyett Bvagy F-IgG-t rétegeztünk a fibrinalvadék felszínére. Ebben a kísérleti rendszerben a
különböző, N-, B- és F-IgG-k jelenlétében mért lízisidők közt nem tudtunk szignifikáns
különbséget kimutatni egyszempontos ANOVA-val.
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13. ábra: Fibrin felszínére rétegzett normál IgG hatása a tPA-indukálta
fibrinolízisre PL-mentes (A) és PL-tartalmú (B) környezetben. Plazminogént
(0,53 nM) tartalmazó fibrint (100 µl, 6 µM) oldottunk a felszínre rétegzett tPA-val
(100 µl, 150 nM) PL-mentes (A) és a fibrinbe zártan PL-t (1 g/l) tartalmazó (B)
környezetben. A fibrinolízis folyamatát turbidimetriával követtük nyomon 340 nmen. IgG-mentes kontroll: folytonos vonal; a felszínen hozzáadott normál-IgG-t (13
µM) tartalmazó minta: pontozott vonal. A görbék négy mérés átlagait képviselik.
Ha az IgG molekulák a fibrinszerkezetbe voltak bezárva, míg a foszfolipidek a
tPA-val együtt a gél felszínére voltak rétegezve, kétszempontos ANOVA-val
kimutattuk, hogy 2 g/l koncentrációban az N-IgG szignifikánsan megnyújtotta a
lízisidőt (t0,5=72,3 perc, p<0,05) az IgG-mentes kontrollhoz képest (t0,5=65,5 perc).
Ebben az elrendezésben a B-IgG mellett szignifikánsan gyorsabb fibrinolízist
tapasztaltunk (t0,5=54,0 perc, p<0,05), míg az F-IgG-nek nem volt szignifikáns hatása. A
foszfolipideket és különböző IgG-ket (normál vagy APS) tartalmazó fibrinalvadékok
lízisideje között nem tudtunk szignifikáns különbséget kimutatni.
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4.3 A miozin és a fibrin - fibrinogén kölcsönhatásainak vizsgálata
Az előzőekben bemutattuk a vérlemezke-eredetű foszfolipidek és IgG antitestek
néhány fibrinolitikus tulajdonságát. A továbbiakban a szintén a vérlemezkékből
származó miozin fibrinolízisre kifejtett hatásait foglaljuk össze röviden, majd
bemutatjuk a miozin - fibrin, miozin – fibrinogén kölcsönhatások természetét.

4.3.1 A miozin hatása a fibrinolízis folyamatára
Plazminogént és miozint is tartalmazó fibrin-alvadék oldódását vizsgáltuk. Mint
azt a 14. ábra is szemlélteti, mind a rárétegzett tPA-val, mind az uPA-val indított
fibrinolízis sebessége függött a rendszerben lévő miozin koncentrációjától, azonban
eltérő módon. Ha a plazminogén – plazmin átalakulást uPA katalizálta, a
miozinkoncentráció növekedésével lineárisan nőtt a lízisidő is, azaz egyre gátoltabb
fibrinolízist figyelhettünk meg. Míg ha tPA katalizálta a plazmin keletkezését, a
fibrinolízis gátlása 0,6 - 1 µM miozinkoncentráció mellett volt maximális. Ennél
nagyobb miozinkoncentrációkat alkalmazva a fibrinolízis a miozin-mentes mintával
közel azonos sebességűnek mutatkozott.
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14. ábra: tPA-val és uPA-val indított fibrinolízis sebességének függése a
miozinkoncentrációtól. 200 µl, plazminogént (0,38 µM) és miozint (0 – 4 µM)
tartalmazó fibringélt (6 µM fibrinogénből) oldottunk rárétegzett tPA-val (100 µl, 0,3
µM) (●) vagy uPA-val (100 µl, 0,15 µM) (○) indítva a folyamatot, az oldódást
turbidimetriával követtük nyomon (340 nm). Az ábra 5 párhuzamos mérés átlagát és
szórását mutatja a miozin-mentes rendszer egységnyinek tekintett lízisidejéhez (t0,5)
viszonyítva. (Váradi Balázs ábrája)
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Eredményeink hátterében az a jelenség állhat, hogy a miozin először kötődik a
fibrinszerkezethez, telíti azt, majd csak a szabad, nem kötődött miozin válhat a tPA
kofaktorává. Az uPA-nak a miozin nem kofaktora, így a növekvő miozinkoncentráció
uPA mellett nem javítja a fibrinháló oldhatóságát.
A fibrin és a miozin [87] is egyaránt szubsztrátja a FXIIIa-nak, ezért felmerült az
a kérdés is, hogy vajon a FXIIIa képes-e a miozint kovalensen a fibrinhez kötni, vagy a
miozin legalább képes-e befolyásolni, lassítani a fibrin stabilizálódását FXIIIa enzim
által. Az SDS gélelektroforézissel végzett vizsgálatok alapján megállapítottuk, hogy
fiziológiás FXIIIa koncentrációk mellett a fibrin már 1 óra elteltével szinte teljesen
keresztkötődött, és a miozinnak erre a folyamatra jelentős befolyása nem volt. Ahogyan
azt a 15. ábra is mutatja, a miozin jelenléte nem befolyásolta a fibrin stabilizálódásának
folyamatát. A fibrin keresztkötődésének előrehaladtával a gélen nem változik a miozin
jelének intenzitása (4-6 oszlop), ami arra utal, hogy a miozin nem vesz részt a nagy
méretű, kovalens kötésekkel stabilizált degradációs termékek képzésében.

15. ábra: Keresztkötött fibrin oldódása miozin jelenlétében. Fibrinogént (1,2 μM, 10
mM HEPES, 150 mM NaCl, 3 mM CaCl2, pH=7,4 pufferben) megalvasztottunk 1 U/ml
trombinnal FXIIIa (15 nM) jelenlétében. Az 1-3 minták miozin-mentesek, a 4-6 minták
miozin (1,6 μM) jelenlétében készültek. Az alvadékot 37°C-on inkubáltuk 0 percig (1. és
4. oszlop), 1 óráig (2. és 5. oszlop) vagy 3 óráig (3. és 6. oszlop). A mintákat feloldottuk
(10 mM TRIS-HCl, 100 mM NaCl, 2% SDS, 1% β-merkaptoetanol, 8 M urea pH=8,2
pufferben), és 4-15 % poliakrilamid gélen vizsgáltuk az összetételüket elektroforézissel,
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amit ezüst festés követett. Rövidítések: α, β, γ, a fibrinmonomer molekulák megfelelő
láncai; γ2, γ-lánc dimerek; αx, keresztkötött α-láncok; Myo, miozin.
A miozin és a fibrin kompetitív szubsztrátjai a plazminnak, vagy a miozin olyan
változást képes előidézni a fibrinháló szerkezetében (elfedi a fibrinszálakat, esetleg
konformációváltozást idéz elő), ami a fibrint a proteáz számára nehezen hozzáférhetővé
teszi. A 16. ábra szemlélteti, hogy a fibrin plazminnal történő degradációja lelassult, ha
ekvimoláris mennyiségben miozin is jelen volt: miozin jelenlétében a 160 kDa és 90
kDa méretű fibrin-degradációs termékek időben később jelentek meg.

16. ábra: Fibrin és fibrin-miozin keverék plazminnal történő degradációjának
időfüggése. Fibrin (3 µM) és fibrin-miozin keverék (3 µM fibrin, 2 µM miozin)
alvadékát emésztettük plazminnal (10 nM) az ábrán jelzett időtartamokig. Ekkor a
reakciót leállítottuk (a mintákat 100 µM TRIS-HCl, 100 µM NaCl, 8 M urea és 2 %
SDS tartalmú, pH=8,2 pufferben oldottuk, majd felforraltuk), a mintákat 10 %
poliakrilamid gélen vizsgáltuk, nem-redukáló körülmények között.
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4.3.2 A miozin és a fibrin(ogén) kötődésének vizsgálata
Az eddig bemutatott kísérletek valószínűsítik a miozin kötődését fibrin és
fibrinogén molekulákhoz. A miozin és fibrinogén kötődésének és disszociációjának
időfüggését
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I-jelölt fibrinogén (125I-fibrinogén) molekulák és immobilizált miozin

között vizsgáltuk. Az eredményeket a 17. ábra mutatja. Erről leolvasható, hogy a
fibrinogén kötődése a miozinhoz, illetve disszociációja a miozinról egyaránt lassú
folyamat: az egyensúly mindkét esetben csak kb. 2 óra alatt állt be. Az adatok alapján
egy kétmolekulás kötődési modellt alkalmazva, nemlineáris regresszióval 180,6 M-1s-1
asszociációs sebességi állandót (90%-os konfidencia intervallum: 141,4-289,0 M-1s-1) és
3,07 ¯ 10-4 M-1s-1 (90%-os konfidencia intervallum: 2,40 ¯ 10-4-4,91 ¯ 10-4 M-1s-1)
disszociációs sebességi állandót állapítottunk meg a fibrinogén-miozin kölcsönhatásra.

17. ábra: A fibrinogén és miozin kötődésének és disszociációjának időfüggése. A
kötődés vizsgálatakor az immobilizált miozin felszínre mért 125I-fibrinogént (100 µl,
250 nM) a jelzett időtartamok (0 – 180 perc) elteltével eltávolítottuk, az „Anyagok
és módszerek” fejezetben leírtak szerint a felszínt mostuk, és a felszínhez kötődött
radioaktivitást mértük. A disszociáció vizsgálatakor a 10 perces kötődési periódust
követően a
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I-fibrinogént (100 µl, 250 nM) eltávolítottuk a miozin felszínről, és a

helyébe 100 µl „A” puffert mértünk, melyet a jelzett időtartamokig a felszínen
hagytunk. Ezt követően a puffert eltávolítottuk, a felszínt mostuk, és a kötődött
radioaktivitást mértük. Az ábrán a kötődött Fg („Fgbound”) koncentrációját
ábrázoltuk a kötődésre (●) és a disszociációra (○) hagyott idő függvényében.
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A fibrinogén és miozin kölcsönhatására jellemző egyensúlyi disszociációs
állandót is meghatároztuk az „Anyagok és módszerek” fejezetben ismertetett módon
(18. ábra).

18. ábra: Immobilizált miozin felszínhez kötődött fibrinogén koncentrációja a
teljes rámért fibrinogénmennyiség függvényében. Konstans mennyiségű (20 nM)
jelölt (125I-fibrinogén (●) vagy Eu-fibrinogén (○)) és változó koncentrációjú
jelöletlen fibrinogén keverékét (összes fibrinogén-koncentráció ([Fg]total): 0,02 –
9,35 µM) rámértünk immobilizált miozin felszínekre. 2 óra múlva a fibrinogénoldatokat eltávolítottuk, a felszíneket mostuk, és a kötődött radioaktivitást illetve
fluoreszcenciát az „Anyagok és módszerek” fejezetben leírt módon mértük, a
kötődött fibrinogén ([Fg]bound) koncentrációját kiszámítottuk. Az ábrán 3
párhuzamos mérés átlagát (pontok) és SD (oszlopok) értékeit jelentik.
A kötődési adatokból a korábban már szintén bemutatott Monte Carlo analízissel
meghatároztuk a Kd legjobb lehetséges értékeit. Így a
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I-fibrinogén és miozin

disszociációs konstans értéke Kd = 1,70 µM (90%-os konfidencia intervallum: 1,28-2,29
µM), és gyakorlatilag ugyanezt az értéket kaptuk az Eu-fibrinogén és miozin kötődésére
is: Kd = 1,35 µM (90%-os konfidencia intervallum: 1,17-1,49 µM).
Összegezve, a jelölt fibrinogénnel végzett kötődési vizsgálataink alapján
elmondhatjuk, hogy a fibrinogén és miozin gyengén, nem kovalens módon
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kapcsolódnak egymáshoz, így a kötődés reverzibilis. Mind a kötődés, mind a
disszociáció lassú folyamat.
A miozin és fibrin kötődését BIA technikával vizsgáltuk az „Anyagok és
módszerek” fejezetben leírtak szerint. A 19. ábrán annak a mérésnek az eredményeit
látjuk, amelynek során a CM5 érzékelő chip felszínére fibrint immobilizáltunk, és ennek
felszínén különböző koncentrációjú miozin-oldatokat áramoltattunk. Magas ionerősség
mellett (NaCl-koncentráció > 300 mM) az áramló miozin és az immobilizált fibrin
között nem lehetett kötődést kimutatni. Alacsonyabb NaCl-szint mellett (250 mM) az
SPR-válasz lassú emelkedését lehetett megfigyelni a fibrinnel bevont chip felszínén,
míg az albuminnal bevont kontroll felszínén nem. A 19. ábrán látszik, hogy ilyen
ionerősség mellett a miozin kötődött és lassan felhalmozódott a fibrinnel bevont chip
felszínén. Ez, valamint a tény, hogy a kötődött miozint hasonlóan nehezen (4 M urea
alkalmazásával) lehetett csak eltávolítani a szenzor chip felszínéről, arra enged
következtetni, hogy az egyszerű fibrin-miozin kötődésen túl a fibrin felszínen miozinaggregátumok is képződtek.

19. ábra: A miozin kötődése immobilizált fibrinhez. Az ábrán jelzett koncentrációjú
miozin oldatokat (1,06 – 4,25 µM miozin 10 mM HEPES, 250 mM NaCl, 3 mM
CaCl2, pH=7,4 pufferben) áramoltattunk a CM5 chip érzékelő felszínére
immobilizált fibrinen. A relatív SPR válasz értékét (RU) a nemspecifikus kötődés
figyelmen kívül hagyása érdekében referenciaként használt BSA-val bevont felszínen
mért SPR érték kivonásával detektáltuk Biacore X készülékkel.
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Amikor miozint immobilizáltunk a szenzor CM5 chip felszínére, analitként
változó koncentrációban fibrint áramoltattunk át a felszínén (a fibrin monomerek
polimerizációját 5 mM GPRP-peptiddel gátoltuk). A 20. ábrán ennek a kölcsönhatásnak
a képét láthatjuk. A görbék alakja tipikus gyenge kölcsönhatásra utal a miozin és a
fibrin között: Kd = 0,94 µM (20. ábra, belül).

20. ábra: Fibrin monomerek kötődése immobilizált miozinhoz (SPR technikával
mérve). A fibrint a belső ábrán jelzett koncentrációkban (0,5 – 7 µM fibrin „B”
pufferben) áramoltattuk a miozinnal bevont CM5 chip felszínén, és mértük a BSA
felszínen mérhető SPR válaszokhoz viszonyított relatív SPR (RU) értékeket. Az
egyensúlyi Req értékeket a fibrinkoncentráció függvényében ábrázoltuk (belső ábra),
és illesztettük az „Anyagok és módszerek” fejezetben ismertetett egyenlethez Kd
meghatározása érdekében.
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4.4 A neutrofil elasztáz és az α1-PI rendszer működésének hatása a
fibrinolitikus potenciálra
Végezetül az elasztáz és inhibitora, az α1-proteáz inhibitor (α1-PI) rendszer in
vivo működésének néhány sajátosságát mutatjuk be. Eredményeink szerint lokálisan, a
trombusok környezetében, ahol az elasztáz nagy mennyiségben lehet jelen, az eddigi
ismerettől eltérő mechanizmussal működhet az elasztáz - α1-PI rendszer.
Kísérleteinkben pulmonalis embóliában szenvedő betegek plazmáit vizsgáltuk (a
mintákat még a kezelés megkezdése előtt levették). Ez a betegcsoport meglehetősen
heterogén volt a plazma α1-PI (0,1–4,2 g/l) és NE-α1-PI komplex (10–580 µg/l) tartalma
alapján. Ez lehetővé tette a korrelációs vizsgálatot: mint azt a 21. ábra is mutatja,
alacsony, de szignifikáns korrelációt tapasztaltunk az inhibitor és a komplex
koncentrációja között (r = 0,2987, p = 0,037).

21. ábra: Az α1-PI – koncentráció korrelációja a NE - α1-PI komplex
koncentrációjával. Az inhibitor és az enzim-inhibitor komplex koncentrációját az
„Anyagok és módszerek” fejezetben leírtak szerint mértük. Minden „U” jel egy-egy
beteg mért értékeit jelentik, az egyenest az adatok alapján lineáris regresszióval
illesztettük.
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A korreláció alapján megállapíthatjuk, hogy a trombus kompartmentben, az
elasztáz felszabadulásának helyszínén a NE-α1-PI komplex képződésének sebességét az
enzimen kívül az inhibitor elérhetősége, mennyisége is befolyásolja, tehát lokálisan a
reakció nem tekinthető pszeudo-elsőrendűnek. A magasabb NE-α1-PI koncentráció
fokozottabb inhibitor-függésre, így alacsonyabb fibrinolitikus potenciálra utal. Az
alacsonyabb NE-α1-PI komplex koncentrációk, így alacsonyabb α1-PI szint mellett
lokálisan nagyobb elasztáz-hatást, nagyobb fibrinolitikus potenciált feltételezhetünk.
Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy ez a gondolatmenet csak a trombus kompartmentre
és környékére, az elasztáz nagy mennyiségben való felszabadulásának környezetére
alkalmazható.

22. ábra: A plazmák tPA-val indukált fibrinolízisének lízisideje (t0,8) és a NE-α1-PI
komplex koncentrációjának korrelációja. A komplex koncentrációját az „Anyag
és módszer” fejezetben leírt módon határoztuk meg. 50 µl plazmát 50 µl, 18 nM
tPA-t is tartalmazó „B” pufferrel kiegészítettünk, és megalvasztottuk (5 µl 30 NIH
U/ml trombinnal). A plazmák tPA-val indukált lízisének t0,8 értékeit úgy számítottuk,
mint azt az időtartamot, ami ahhoz szükséges, hogy a maximális turbiditás a 80 %ára csökkenjen. Minden „S” jel egy beteg adatait jelenti, az egyenest lineáris
regresszióval illesztettük az adatokra.
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A mért NE-α1-PI (így az α1-PI) koncentráció és a trombus kompartmentben az
elasztáz-hatásra visszavezethető fibrinolitikus potenciál kapcsolatára nyújt bizonyítékot
a 22. ábra. A NE-α1-PI komplex koncentrációja szignifikánsan korrelál a plazmák
lízisidejével (t0,8 és t0,5), de csak a tPA-val indukált fibrinolízis esetében. A plazminnal
indukált fibrinolízis lízisidejével (sem t0,8, sem t0,5) nincs szignifikáns kapcsolatban a
mért NE-α1-PI komplex koncentráció (t0,8 értékekkel: r = 0,2117, p = 0,487; t0,5
értékekkel: r = -0,0406, p = 0,924). A 22. ábra csak a NE-α1-PI komplex és a tPA-val
indított fibrinolízis lízisideje (t0,8 értékek) közti szignifikáns korrelációt mutatja (r =
0,3672, p = 0,023), de ugyanilyen szignifikáns korrelációt kaptunk a tPA-val indított
fibrinolízis t0,5 lízisidejével is (r = 0,3806, p = 0,008).
Az α1-PI a fibrinszerkezet módosítása által is hathat a fibrinolízis folyamatára. A
23. A ábrán látható, hogy szignifikáns korrelációt mutattunk ki az α1-PI koncentrációja
és a maximális turbiditás (Amax) értéke között, ha tPA-val indítottuk a megalvasztott
plazmák fibrinolízisét (r = 0,3857, p = 0,003). Továbbá az alvadékok maximális
turbiditás-értéke korrelált a lízisidőkkel. A 23. B ábra a tPA-val indított fibrinolízis t0,8
lízisidejének korrelációját mutatja a plazmák Amax értékével (r = 0,7679, p < 0,001), de
hasonlóan magas és szignifikáns korrelációkat kaptunk az alvadt plazmák spontán vagy
plazminnal indított fibrinolízisének összes lízisidejével is (0,44 < r < 0,7694). Ezek az
eredmények arra utalnak, hogy az inhibitor a trombin hatásának csökkentésével
közvetve befolyásolni képes a kialakuló alvadék szerkezetét, és ezzel lassítja annak
fibrinolízisét.
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megállapított

paramétereinek

korrelációja egymással valamint a plazmák α1-PI koncentrációjával. A
tromboembóliás betegek plazmáit a 22. ábránál leírt módon trombinnal
megalvasztottuk, a fibrinolízisüket tPA-val indítottuk. Amax a plazmák alvasztása
során elért maximális turbiditás-érték, az α1-PI koncentrációkat az „Anyag és
módszer” fejezetben leírt módon határoztuk meg. Minden „□” és „●” jel egy beteg
adataihoz tartozik, az egyenest lineáris regresszióval illesztettük az adatokra.
Kísérleteinkben az α1-PI és az NE-α1-PI komplex emelkedett szintje alacsonyabb
fibrinolitikus potenciált, míg alacsonyabb koncentrációjuk nagyobb elasztázhatást, így
magasabb fibrinolitikus potenciált valószínűsített pulmonalis embóliás betegekben.
Kísérleteink arra is felhívják a figyelmet, hogy in vivo a fibrinolízis szempontjából
különösen fontos kompartmentekben (pl. a trombusban és környékén) a vér és a
szervezet egészéhez képest jelentős koncentrációváltozások jöhetnek létre, amelyek
lokálisan befolyásolhatják az enzimreakciók kinetikáját is.
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5. MEGBESZÉLÉS
5.1 Az immunoglobulinok fibrinolízis-módosító hatásai
Kísérleteinkben olyan plazma és sejt eredetű anyagokat vizsgáltunk, melyeknek
jelentős a fibrinolízist módosító hatása a trombus kompartmentben. Az IgG-k, a
plazmában nagy, akár 15 g/l koncentrációban előforduló fehérjék. Fiziológiás
körülmények között önmagukban is lassítják a fibrinolitikus folyamatokat. Ismert, hogy
a trombusokban nagy mennyiségben (kb. 7,5 g/l) előforduló vérlemezke eredetű
foszfolipidek is fokozzák az alvadék rezisztenciáját a fibrinolitikus enzimekkel szemben
[84]. Az APS-ben szenvedő betegek foszfolipid-ellenes antitestekkel is rendelkeznek,
ezért kísérleteinkben külön vizsgáltuk a normál és az APS IgG-k jelenlétének
következményeit a fibrinolitikus folyamatokra foszfolipid-mentes és foszfolipid
tartalmú környezetben. Korábban leírták, hogy az IgG-k képesek a fibrinszerkezet
módosítására [131, 132], valamint újabban az APS betegek trombózisáért a csökkent
fibrinolitikus működést is felelőssé teszik [111-116], de a normál és APS IgG-k direkt
fibrinolitikus hatásait és lehetséges interakcióit foszfolipidekkel előttünk még nem
vizsgálták.

5.1.1 Immunoglobulinok foszfolipid-mentes környezetben
Egészséges személyekből származó normál-IgG-k jelenléte az alvadékban
gátolja annak plazmin-indukálta oldódását, de APS IgG-k jelenlétében ez a gátlás még
erősebb: az IgG-mentes kontrollhoz viszonyítva akár hatszor hosszabb lízisidőt is
okozhatnak az APS IgG-k (7. ábra). Ez az antifibrinolitikus hatás nem tekinthető egy
általános aspecifikus fehérjehatásnak, mert a BSA kevésbé nyújtja meg a lízisidőt, mint
az ugyanakkora koncentrációban alkalmazott normál-IgG (7. A ábra), valamint
kimutattuk, hogy az immunoglobulin molekulák variabilis Fab fragmentjei felelősek az
antifibrinolitikus hatásért (8. ábra).
Az IgG-k hathatnak a lízisidőre a fibrinszerkezet megváltoztatásán keresztül is:
IgG-k jelenlétében vékonyabb, sűrűbben elágazó rostok képződnek [131, 132]. A rostok
hosszúság/tömeg aránya pedig befolyásolja az oldhatóságukat akár a plazmin, akár a
tPA-indukálta fibrinolízis esetében: a vékony, finom szerkezetű rostok gyengébb
kofaktorai a tPA-nak, viszont a plazmin jobban oldja őket [78, 79]. A fibrinszerkezetre a
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turbiditás-értékek alapján tudunk egyszerűen következtetni: a durvább szerkezetű,
vastag rostokat és nagyobb pórusokat tartalmazó fibrinhálóra magasabb turbiditásértékek jellemzőek [13]. Esetünkben azonban nem az IgG-k jelenlétében a
fibrinszerkezetben bekövetkező változások okozhatják elsődlegesen a lízisidők
megnyúlását, mert a különböző alvadékok maximális turbiditás-értékei 10-15%-nyi
variabilitást mutatnak egymáshoz képest, míg a lízisidőkben akár hatszoros
különbségeket is megfigyelhettünk.
Az IgG-k nem gátolják a plazmin amidolitikus aktivitását (1. táblázat). Az
SPPL, a plazmin mesterséges szubsztrátja, verseng a fibrinnel a proteázért. Ezt a
kompetíciót a normál-IgG nem befolyásolja, viszont APS-IgG-k jelenlétében
felfüggesztődik a két szubsztrát versengése: a plazmin olyan sebességgel bontja az
SPPL-t, mintha fibrin nem is lenne jelen a rendszerben. Ez alapján arra
következtethetünk, hogy az APS-IgG-k a fibrinnel vagy a fibrin-plazmin komplexszel
lépnek interakcióba, ezzel meggátolhatják a proteáz hozzáférését a fibrinhez, vagy
megváltoztatják a fibrinhez kötődött plazmin működésének kinetikáját.
Ezt az elgondolást támasztják alá az áramlásos rendszer eredményei is. Mind a
normál-, mind az APS-IgG-k stabilizálják a fibrinhálót, azaz az IgG-mentes rendszerhez
képest időben később esik szét az IgG-tartalmú alvadék. Azonban az APS-IgG tartalmú
fibrin degradációs termékei nagyobb molekulasúlyúak (9. ábra). Mindebből arra
következtethetünk, hogy az IgG antitestek és a fibrin molekulák között alakul ki
kapcsolat, amely más jellegű az egészséges és az APS betegek esetében. Az APS-IgG-k
mellett a plazmin kevésbé hatékonyan degradálja a fibrint.

5.1.2 Immunoglobulinok foszfolipid környezetben
Az N- és az APS-IgG-k az 5.1.1 fejezetben bemutatott módon befolyásolják a
fibrinalvadékok oldódását. Munkacsoportunkban kimutatták, hogy a trombusokban
felhalmozódó foszfolipidek ugyancsak gátolják azok fibrinolízisét [84]. Ezért
érdemesnek találtuk megvizsgálni, hogy az IgG-k és foszfolipidek együttes jelenléte
hogyan hat a fibrinolízis folyamatára.
Ha a fibrinolízis teljes komplex folyamatát modelleztük (a fibrinalvadék magába
zárva tartalmazta a plazminogént, és az oldódását a felszínére rétegzett tPA indította), a
foszfolipidek jelenlététől függetlenül az összes vizsgált (N- és APS-) IgG gyorsította a
63

fibrinolízist, ha a tPA-val együtt az alvadék felszínére mértük őket (13. ábra). Ha a
foszfolipideket és az IgG-ket egyaránt a fibrinszerkezetbe zártuk, az IgG-k egyáltalán
nem befolyásolták szignifikánsan a lízisidőket. Mivel az IgG-k hatása függött az
alkalmazásuk helyétől, felbontottuk a teljes folyamatot elemi lépésekre: tPA diffúziója a
fibrinszerkezetbe, plazminogén aktivációja tPA-val, a fibrin oldása plazminnal. Ezekben
a részfolyamatokban vizsgáltuk az IgG-k fibrinolízisre kifejtett hatásait foszfolipidek
jelenlétében.

A tPA diffúziója fibrinalvadékba
Munkacsoportunkban kimutatták, hogy a fibrinszerkezetbe zárt foszfolipidek
mellett az alvadékba bejutó tPA mennyisége kb. 75 %-kal csökken. Hasonlóképpen a
fibrin felső, reaktív rétegének a vastagsága, ahol feldúsulnak a fibrinolitikus enzimek, és
a fibrinolízis folyamata elkezdődik, akár 30%-kal csökkenhet [84]. Kísérleteink
eredményeiből kitűnik, hogy nem csak a foszfolipidek, de az IgG-k is hasonló hatással
vannak: az N- és APS-IgG-k is gátolhatják a tPA diffúzióját. Együtt, közel fiziológiás
koncentrációban alkalmazva foszfolipideket és IgG-ket felerősítik egymás gátló hatását
(10. ábra). A fibrinszerkezet pórusait a foszfolipidek kitöltik, ezzel gátolják az aktivátor
vagy más, kívülről érkező molekulák diffúzióját [84]. Az IgG-k módosíthatják a
fibrinszerkezetet, jelenlétükben vékonyabb rostok és szűkebb pórusok jöhetnek létre
[131, 132]: ez már önmagában is gátolhatja a tPA diffúzióját. Eredményeink arra
utalnak, hogy a kétféle gátlóhatás eredőjeként rendkívül lecsökken a tPA diffúziója a
fibrinhálóba. Ugyanakkor létezik olyan patológiás IgG is (a vizsgálatunkban F-IgG),
amely nem befolyásolja a tPA diffúzióját a fibrinszerkezetbe és nem erősíti a foszfolipid
barrier működését. Az APS IgG antitesteknek ez a lehetséges funkcióvesztése
hozzájárulhat az APS betegek körében megfigyelhető fibrinolitikus sajátosságok
variabilitásához.

Plazminogén aktivációja tPA-val fibrin felszínen
A foszfolipidek nem csak diffúziós barriert képeznek, de nagy affinitással
képesek kötni a fibrinolitikus rendszer elemeit is, pl. a tPA-t és a plazmint. Ha a
foszfolipidek a fibrinalvadékba bezárva helyezkednek el, és a plazmin a fibrin felszíni
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rétegében

keletkezik,

a

plazminogén

aktiváció

sebessége

lecsökken

[84].

Kísérleteinkben ugyanez a jelenség előfordult IgG-k jelenlétében is (11. B ábra). Az NIgG-k tPA-diffúziót gátló hatásának megfelelően az N-IgG-t tartalmazó fibrinháló
felszínén az IgG-mentes kontrollhoz viszonyítva lassabb plazminogén aktivációt
figyeltünk meg mind a foszfolipid mentes, mind a foszfolipid tartalmú alvadékok
esetében. A kétszempontos varianciaanalízis kimutatta, hogy van olyan APS-IgG (FIgG), amely mérsékli a foszfolipdek plazminogén aktivációt gátló hatását a fibrin
felszínén. Ennek hátterében az a fentebb bemutatott jelenség állhat, hogy némely
patológiás IgG elveszíti a tPA-diffúziót gátló hatását.
Eredményeinkből az is kitűnik, hogy az IgG-k hatásai nem magyarázhatók
kizárólag csak a tPA diffúziójára gyakorolt befolyásukkal. Vizsgáltunk olyan APS-IgGt (B-IgG), amely, akárcsak a normál N-IgG, szintén akadályozta a tPA diffúzióját a
fibrinstruktúrába,

mégis

fokozottabb

plazminogén

aktivációt

tapasztaltunk

a

jelenlétében – a foszfolipidek jelenlététől függetlenül (11. ábra). Mivel fibrin hiányában
a B-IgG nem módosítja a plazminogén aktivációt, a fibrin felszínén tapasztalt
sebességnövekedés hátterében az állhat, hogy a tPA-fibrin-plazminogén hármas
komplex keletkezéséhez kedvező feltételek jönnek létre a fibrinalvadék felső, reaktív
rétegében, ahol a B-IgG mellett kialakuló fibrin-templát szerekezete ellensúlyozza a
foszfolipidek és az IgG-k gátló hatását.

Fibrin oldása plazminnal
A foszfolipidek ellenállóvá teszik a fibrinalvadékot a plazminnal szemben [84].
Eredményeink szerint az APS betegekből származó IgG-k módosítják ezt a
rezisztenciát, míg a normál IgG-k nem (12. ábra, 3. táblázat). Mint azt az 5.1.1
fejezetben láttuk, az APS-IgG-k antifibrinolitikus hatása visszavezethető az APS-IgG-k
és a fibrin vagy az APS-IgG-k és a fibrinhez kötött plazmin közti kölcsönhatás
jellegének megváltozására. Az APS-IgG-k így meggátolják a proteáz hozzáférését a
fibrinhez, vagy megváltoztatják a fibrin – plazmin kölcsönhatás kinetikáját. Az APSIgG-k fokozzák a foszfolipidek antifibrinolitikus hatását: kísérleteinkben a fibrinolízis
kezdeti szakaszában megnyújtották a lízisidőt. Azonban létezik olyan APS-IgG (BIgG), amely mellett a fibrinolízis késői szakaszában az alvadék plazminnal szembeni
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kezdeti rezisztenciája lecsökkent, és végül a legrövidebb lízisidő alatt oldódott fel (12.
ábra, 3. táblázat). Ennek a kettősségnek az lehet az oka, hogy míg a fibrinolízis kezdeti
szakaszában az érintetlen fibrinstruktúrában erős fibrinolitikus rezisztenciát okozva
összeadódik a foszfolipidek és az APS-IgG-k antifibrinolitikus hatása, a folyamat
előrehaladtával a fellazult fibrinszerkezetben némelyik APS-IgG képes leválasztani a
foszfolipidekhez kötődött plazmint. Ez a jelenség adalék lehet annak megértéséhez,
hogy a különböző korú trombusok eltérő fibrinolitikus sajátosságai mögött milyen
mechanizmusok állhatnak.
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy kísérleteinkben az APS-IgG-k a
fibrinolízis egyes stádiumaiban antifibrinolitikus tulajdonságokkal rendelkeztek, míg
más folyamatokban ugyanezek az APS-IgG-k elősegítették a fibrinolízis folyamatát. Az
IgG-k globális hatása a fibrinolízis teljes folyamatára ezen hatások eredőjének
tekinthető, amit azonban rendkívül nehéz megjósolni vagy kikövetkeztetni, mint
ahogyan azt a komplex fibrinolitikus kísérlet kapcsán láttuk. Kísérleteinkben az általunk
vizsgált két APS-IgG hatásai nem konzisztens módon térnek el a normál IgG hatásainak
mintázatától. Ez arra utal, hogy az APS betegek körében nagyfokú heterogenitást
várhatunk a további, a fibrinolízis elemi lépéseire irányuló vizsgálatok eredményeiben.

5.2 A miozin, mint a fibrinszerkezet stabilizálója
Az IgG-k, mint nagy mennyiségben jelen lévő plazmafehérjék, és a vérlemezke
eredetű foszfolipidek önmagukban is és egymással interakcióban is gátolják a
fibrinolitikus folyamatokat. Az artériás trombusok emellett számos más anyagot is
tartalmaznak, pl. a szintén vérlemezke eredetű miozin koncentrációja a trombusban
megközelítheti a fibrin-monomerek koncentrációját (0,5-5 µM) [29]. A fibrint és
fibrinogént nem csak passzívan körülveszik ezek a makromolekulák, hanem
kötődhetnek is hozzá, ezzel befolyásolhatják az alvadási és fibrinolitikus folyamatot
[133].
A miozint tartalmazó alvadékok lízisideje megnyúlik a miozin-mentes
mintákhoz képest (14. ábra). A miozin egyben a tPA kofaktora is [58], és eredményeink
szerint csak a szabad, fibrinhez nem kötött miozin képes ezt a szerepet ellátni. Alacsony
miozinkoncentrációk mellett a miozin kötődhet a fibrinhez, és gátolja az alvadék lízisét.
Magasabb (> 1 µM) miozinkoncentrációk mellett ez a gátlás megszűnik, ha a
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plazminogént tPA-val aktiváljuk: ebben a koncentrációtartományban a miozin
kofaktorként is viselkedik, kompenzálva a fibrinhez kötődött miozin antifibrinolitikus
hatását. Mindezt nem tudjuk megfigyelni, ha a fibrinbe zárt plazminogént uPA-val
aktiváljuk:

az

uPA

működéséhez

nincs

szükség

kofaktorra,

így

növekvő

miozinkoncentrációk mellett egyre gátoltabb fibrinolízist tudunk megfigyelni.
A miozin azonban nem csak a tPA kofaktora, hanem a plazmin szubsztrátja is
[58]. A miozin-tartalmú alvadékok lassabb fibrinolízisét plazmin hatására (16. ábra) a
két alternatív szubsztrát versengése is okozhatja. Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy a
fibrinhez kötődött miozin gátolja a plazmin hozzáférését a fibrinhez, ezzel a
mechanizmussal gátolva annak oldódását. Összefoglalva, eddig bemutatott kísérleteink
valószínűsítik, hogy a fibrin(ogén) és a miozin molekulák között kötődés alakul ki,
amely befolyásolja a fibrinháló oldódását. További méréseinkben megvizsgáltuk a
kötődés jellegét.
Az immobilizált miozin és

125

I-fibrinogén vagy Eu-fibrinogén kötődési és

disszociációs folyamatának időfüggése (17. ábra) rávilágított, hogy a fibrinogén és a
miozin közti kötődési és disszociációs folyamat is egyaránt lassú, kb. 2 óra szükséges az
egyensúly eléréséhez: a kötődési és a disszociációs sebességi állandók értékei 180,6
M-1s-1 illetve 3,07 ¯ 10-4 s-1. A kötődés reverzibilis, gyenge, nem kovalens. Konstans
mennyiségű
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I- ill. Eu3+- jelölt és változó koncentrációjú jelöletlen fibrinogén

keverékét alkalmazva immobilizált miozin felszíneken a kötődött fibrinogén
mennyiségéből – figyelembe véve a teljes rámért fibrinogén-mennyiséget (18. ábra) –
kiszámítottuk a Kd értékét (1,7 μM ill. 1,35 μM). A miozin-fibrinogén kötődési
sebességi állandója értéke 4 nagyságrenddel kisebb, mint a fibrinmonomerek
kapcsolódására jellemző érték [134], így a gyenge interakció következtében a miozin
nem játszik számottevő szerepet a fibrin polimerizációjában, nem befolyásolja a
fibrinstruktúra kialakulását, szerkezetét.
Ugyanezt megerősítettük BIA módszerrel is, melynek segítségével vizsgáltuk a
fibrin és a miozin lehetséges interakcióit. CM5 chip felszínére miozint immobilizáltunk,
és felette oldható, GPRP által a polimerizációjában meggátolt, változó koncentrációjú
fibrinoldatokat áramoltattunk (20. ábra). Az SPR válasz a tipikus gyenge kölcsönhatás
képét mutatja [135, 136], a miozin-fibrin kölcsönhatás egyensúlyi disszociációs
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konstans értéke számításaink szerint Kd = 0,94 µM. Ugyanez az érték a
fibrinmonomerek disszociációjára Kd = 0,156 µM [137], ami azt sugallja, hogy miozin
jelenlétében is a fibrin-fibrin kölcsönhatás dominál, a miozin-fibrin kapcsolat gyengébb,
így szerepe is másodlagos a fibrinháló kialakításában. A számításokból kitűnik még,
hogy a miozin és fibrin kötődése és disszociációja is egyaránt gyorsabb folyamat, mint a
miozin és a fibrinogén kölcsönhatása esetében láttuk.
Érdekes jelenségre mutat rá a 19. ábra. Ebben a kísérleti rendszerben CM5 chip
felszínére immobilizált fibrin felett áramoltattunk miozinoldatot. Az SPR válasz képe
inkább miozin-aggregációra utal, mint egyszerű fibrin-miozin kötődésre. Az oldatban
lévő miozin is képes aggregátumokat létrehozni, a folyamat mértéke függ az
ionerősségtől és a pH-tól [138]. Magas ionerősséget alkalmazva (> 300 mM NaCl)
semmilyen kötődést nem tapasztaltunk a rendszerünkben, 250 mM NaCl-koncentráció
mellett tapasztaltuk a 19. ábrán is látható aggregációt. A miozinmonomerek
aggregációja fiziológiás körülmények között is végbemegy (100-150 mM NaCl, pH ≈
7,4). A fibrin felszíne a miozinmolekulák rendezésével ideálisan elősegítheti kisebb
miozin-dimerek, aggregátumok keletkezését, amelyek köré a nagyobb aggregátumok
szerveződhetnek.
A fibrin-miozin kölcsönhatás képét árnyalja az a megfigyelésünk, hogy
kísérleteinkben végig GPRP-t alkalmaztunk a fibrinmonomerek polimerizációjának
gátlására. A GPRP a fibrinmonomerek γ-láncához kötődve megakadályozza egy másik
fibrinmolekula kötődését ugyanoda [139]. Mivel a GPRP jelenléte nem befolyásolta a
fibrin-miozin kölcsönhatást, megállapíthatjuk, hogy a miozin a fibrinmolekula nem
azon részéhez kötődik, amivel az egy másik fibrinmonomert köt.
A miozin és a fibrin is a FXIIIa szubsztrátja [87], így megvizsgáltuk, képes-e az
enzim a miozint önmagával vagy a fibrinnel keresztkötni fiziológiás körülmények
között (15. ábra). Eredményeink szerint a miozin nem kötődik kovalensen a fibrinhez,
és annak keresztkötődésére sincs semmilyen hatással még a FXIIIa jelenlétében sem.
Összefoglalásképpen elmondhatjuk a fibrin(ogén) és a miozin kölcsönhatásáról,
hogy a kapcsolat gyenge, nem kovalens kötődést jelent. A miozin nem befolyásolja a
fibrinpolimerizációt és a fibrinszerkezet kialakulását, de fokozza az alvadék
fibrinolitikus rezisztenciáját plazminnal szemben. A nagyobb koncentrációban jelen
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lévő, trombusba zárt miozin miután telíti a fibrint, a tPA kofaktoraként viselkedhet,
ezzel a fibrinolízist elősegítő hatása kerül előtérbe. Ha uPA-val aktiváljuk a
plazminogént, a miozin nagyobb koncentrációk mellett sem válik profibrinolitikus
tulajdonságúvá, mivel az uPA-nak nem kofaktora. A fibrinfelszín rendezettsége
elősegíti a miozin aggregációját: az egyszerű kötődésen túl a miozinmonomerek
fibrinfelszíni aggregációja is elősegíti a miozin feldúsulását a trombusokban.

5.3 Az α1-proteináz inhibitor szerepe a fibrinolitikus potenciál
kialakításában in vivo
Az alvadékok oldhatóságát nem csak a plazmából vagy a vérlemezkékből
származó molekulák befolyásolhatják (pl. IgG, foszfolipidek, miozin), hanem a
különleges, a trombus kompartmentre speciálisan jellemző enzimatikus viszonyok is. Ez
utóbbira szolgáltatnak példát a neutrofil leukociták által termelt elasztáz (NE) és
inhibitora (α1-PI) közti kölcsönhatással kapcsolatos kísérleteink. A NE + α1-PI → NE α1-PI reakció gyors, az inhibitor nagy affinitással és specificitással gátolja az elasztázt.
Mivel az α1-PI koncentrációja az összes vérben megtalálható proteáz-inhibitor közt a
legmagasabb, kb. 40 µM [7], az elasztáz és inhibitora reakciójának sebessége az
elasztáz koncentrációjától függ, a reakciót pszeudo-elsőrendűnek tartják [42]. A 21.
ábra szerint az α1-PI és a NE- α1-PI komplex koncentrációja között gyenge, de
szignifikáns korreláció mutatható ki, tehát eredményeink szerint a NE - α1-PI komplex
koncentrációja nem csak az enzim mennyiségétől függ, hanem az inhibitor
koncentrációjától is. Figyelembe kell vennünk, hogy a komplex elsősorban a trombus
kompartmentben keletkezik, ahol nagy mennyiségű, az inhibitorral összemérhető
koncentrációjú NE szabadulhat fel a PMN-leukociták által. Emiatt, hangsúlyozzuk, csak
lokálisan, in vivo, a trombus környezetében a NE + α1-PI → NE - α1-PI reakció
eredményeink szerint másodrendűnek tekinthető.
Bármennyi NE keletkezett és fejtette is ki hatását a trombus kompartmentben,
arra csak közvetve tudunk következtetni, mivel a későbbiekben a vérkeringésbe
kikerülő elasztázt az inhibitora azonnal hatástalanítja, komplexet képez vele. Azonban
az előbbiek alapján feltételezhetjük, hogy ha a trombus kompartmentben a felszabaduló
nagy mennyiségű elasztáz a plazma alacsonyabb α1-PI-szintjével társult, az nagyobb
elasztáz-hatást, azaz nagyobb fibrinolitikus potenciált eredményezett. Ugyanígy, a
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trombus kompartmentben felszabaduló nagy mennyiségű elasztáz a plazma magasabb
α1-PI szintjével egy gyengébb elasztáz-hatást, azaz kisebb fibrinolitikus potenciált
hozott létre lokálisan, a trombus kompartmentben.
Erre az elgondolásra szolgáltat bizonyítékot a 22. ábra, amely szerint a NE - α1PI komplex koncentrációja és a plazma tPA-val indukált fibrinolízisének lízisidejei közt
szignifikáns korreláció van, míg ugyanez a korreláció a plazminnal indukált oldás
lízisidejével nem volt kimutatható. Az alacsonyabb α1-PI – szint mellett a komplexkoncentráció is alacsonyabb (21. ábra), ami az előző elgondolásunk szerint egy
fokozottabb elasztáz-hatást tehetett lehetővé a trombus környezetében. Ez az elasztáz
fokozta a plazminogén → miniplazminogén átalakulást, a keletkező nagyobb
mennyiségű miniplazminogént a tPA hatékonyan aktiválta, a keletkező miniplazmin
pedig a plazminhoz hasonló hatékonysággal oldja a fibrint [44]. Mivel kísérleteinkben
humán plazmákat alvasztottunk és oldottunk, azok fibrinszerkezete a bennük lévő
FXIIIa miatt keresztkötődhetett. A miniplazmin kiváló fibrinolitikus enzim: a
kovalensen keresztkötött fibrint hatékonyabban oldja, mint a plazmin, valamint a
plazmin-inhibitorok (α1-PI, α2-PI, antitrombin) is nehezebben képesek inaktiválni
[44,66,68,69]. A nagyobb elasztáz-hatás és a tPA-val történő miniplazminogénaktiváció miatt bekövetkező fokozott miniplazmin-keletkezés mellett kísérletünkben
végül így tapasztaltunk gyors fibrinolízist, rövidebb lízisidőket. Ugyanígy a magasabb
NE - α1-PI komplex-koncentráció alacsonyabb elasztáz-hatással járhatott együtt. A
csekélyebb mennyiségű elasztáz kevesebb miniplazminogén keletkezését segíthette elő.
A tPA aktiválta a miniplazminogént, de annak kisebb mennyisége miatt a fibrinolízis is
lassabb volt.
Ugyanezt, a 22. ábrán bemutatott korrelációt, az enzim-inhibitor komplex
koncentrációja és a plazmin által indukált fibrinolízis lízisidejei közt nem tudtuk
megfigyelni, ami arra utal, hogy az előzőekben tárgyalt NE - α1-PI komplex és lízisidő
közti összefüggések a tPA-függő fibrinolízis zimogén aktivációs fázisában zajló
interakciók miatt alakulnak.
Az α1-PI a fibrinszerkezet közvetett módosításával is befolyásolja annak
fibrinolitikus sajátosságait (23. ábra). A turbiditást és Amax értékeket a fibrinrostok
vastagsága

határozza

meg

[80].

A

rostok
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vastagságát

befolyásolja

pl.

a

fibrinogénkoncentráció

vagy

a

trombin

aktivitása

[13,

14].

Alacsonyabb

trombinaktivitás esetén lassabban képződik és polimerizálódik a fibrin, amely olyan
fibrinszerkezetet eredményez, ahol magas a rostok tömeg / hosszúság aránya, azaz
vastagabb rostok képződnek. Az ilyen szerkezetű fibrin a tPA-nak jó kofaktora [79],
viszont a plazmin lassabban emészti [44]. Az α1-PI egyik lehetséges alternatív
szubsztrátja maga a trombin, gátolva annak aktivitását. Ahogyan az a 23. A ábrán is
látszik, az α1-PI koncentrációja korrelál az Amax értékkel, azaz magasabb inhibitor-szint
mellett durvább szerkezetű alvadék keletkezik. A pozitív korreláció mögött a fentebb
említett hatás állhat, azaz a trombin gátlása az α1-PI által. Az alvadék szerkezete
meghatározza az oldhatóságát [77]. Mint ahogyan az a 23. B ábrán is látszik, a durvább
szerkezetű fibrin, amely magasabb tömeg / hosszúság aránnyal és magasabb Amax
értékekkel rendelkezik, lassabban oldódik fel. Nem csak a tPA-val, hanem a plazminnal
indított vagy a spontán fibrinolízis lízisidejeivel (t0,8 és t0,5) is ezt az eredményt kaptuk.
Mindez arra utal, hogy a megemelkedett α1-PI koncentráció a trombinhatás
csökkentésén keresztül oly módon hat a fibrinszerkezetre, hogy az ellenállóbbá válik a
fibrinolitikus enzimek (tPA, plazmin) hatásának.
Az elasztázzal és a komplexszel végzett kísérleteink, méréseink két szempontból
is érdekesek. Egyrészt bizonyítékot szolgáltatnak a miniplazminogén-miniplazmin
rendszer működésére és jelentőségére in vivo, másrészt újból felhívják a figyelmet arra,
hogy a fibrinolitikus folyamatok kompartmentekben játszódnak le, ahol a reaktánsok
koncentrációja és a reakciók kinetikája alapvetően eltérhet a vér vagy a szervezet
egészére

jellemző

értékektől,

vagy

a

kémcsőben

is

lejátszódó

reakciók

mechanizmusától, kinetikájától.
A fibrinolízis enzimreakciói jól ismertek, melyek kísérleti körülmények között is
jól vizsgálhatók. A hagyományos trombolitikus terápiák, plazminogén-aktivátorok
alkalmazása a betegek jelentős részénél (15-40 %) nem okoz javulást, vagy vérzések
léphetnek fel mellékhatásként (0,3-0,7 %) [140]. Az utóbbi években egyre jobban
előtérbe került az az igény, hogy a trombusok valódi összetételét, a trombus
kompartment koncentráció-viszonyait, az áramlásos körülményeket is figyelembe vevő
modelleket hozzanak létre, és ezekben vizsgálják a trombolízis folyamatát [77].
Munkacsoportunkban a foszfolipidekkel [84], a metilglioxállal [141], illetve a
dolgozatban bemutatott anyagokkal (IgG, miozin) folytatott kísérletek mind arra
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utalnak, hogy számos olyan molekula fordulhat elő a keringési rendszerben, vagy
termelődhet, feldúsulhat a trombus kompartmentben, melyeknek hatásuk lehet a
trombolízis folyamatára. Az általunk vizsgált, itt bemutatott anyagok mind kötődhetnek
a fibrinhez, módosíthatják a fibrinháló szerkezetét, fibrinolitikus ellenállóképességét.
Elképzelhető, hogy a jövőben még több hasonló hatású molekulát is leírnak, és a
fibrinre is úgy fogunk tekinteni, mint egy általános „scavenger”-fehérjére, amely
összegyűjti a legkülönbözőbb plazmafehérjéket és egyéb makromolekulákat az érsérülés
környezetében, és ennek következtében módosulhat az alvadéknak nem csak az
összetétele, de az oldhatósága is.
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6. KÖVETKEZTETÉSEK
1.

Mind az egészséges személyekből származó normál-, mind az APS betegekből
származó APS-IgG-k gátolják a fibrinolízis folyamatait, de az APS-IgG-k mellett
ez a gátlás jelentősen erősebb. Az antitestek variábilis Fab régiói felelősek az
antifibrinolitikus hatásért.

2.

Az IgG-k nem gátolják a plazmin direkt amidolitikus aktivitását, az APS-IgG-k
inkább a fibrin-plazmin kölcsönhatást módosítják.

3.

A normál és az APS-IgG-k gátolják a tPA diffúzióját a fibrinalvadékba, és ez a
hatás felerősödik foszfolipidek jelenlétében. Ugyanakkor létezik olyan patológiás
APS-IgG, amely nem rendelkezik ezzel a tulajdonsággal.

4.

Az IgG-k tPA-diffúzióra kifejtett hatása meghatározza a plazminogén
aktivációjának sebességét a fibrinháló felszíni reaktív rétegében.

5.

Az

APS

betegekből

származó

IgG

antitestek

tovább

fokozzák

a

foszfolipidtartalmú fibrinalvadékok kezdeti rezisztenciáját plazminnal szemben,
de hatásaik eltérhetnek a fibrinoldás későbbi stádiumaiban.
6.

A miozin stabilizálja a fibrinalvadékot, ellenállóbbá teszi a fibrinolitikus
hatásokkal szemben.

7.

A fibrinogén és a miozin kötődése és disszociációja is lassú folyamat (ka=180,6
M-1s-1; kd=3,07¯10-4 s-1), a miozin gyengén, reverzibilisen kötődik a
fibrinogénhez (Kd=1,35-1,70 µM).

8.

Az alacsony α1-PI-szint mellett magasabb a vérplazma tPA-függő fibrinolitikus
potenciálja, ami összefüggésben állhat a PMN-elasztáz hatására keletkező
miniplazminogén jobb aktiválhatóságával valamint az eltérő inhibitor-szint
mellett kialakuló fibrin szerkezeti különbségeivel.
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ÖSSZEFOGLALÁS
Az utóbbi években egyre inkább elfogadottá válik a nézet, hogy a fibrinolízis
nem egyezik a trombolízis folyamatával. A trombolízis modelljei figyelembe veszik a
trombusok valódi összetételét, a trombus kompartment koncentráció-viszonyait, az
áramlásos körülményeket. Kísérleteinkben több, a vérplazmában vagy a trombusban
nagy koncentrációban előforduló makromolekula hatását, valamint az α1-proteáz
inhibitor (α1-PI) – elasztáz rendszer működését vizsgáltuk a trombolízis folyamatában.
A normál immunoglobulin-G-k (N-IgG) stabilizálják a fibrin szerkezetét,
megnyújtják a lízisidőt statikus és áramlásos körülmények között is. Az antifoszfolipid
szindrómás (APS) betegekből származó IgG antitestek antifibrinolitikus hatása még
erősebb,

jelenlétük

akár

hatszor

hosszabb

lízisidőket

eredményezhet.

Az

antifibrinolitikus hatásért az IgG-k variabilis Fab régiója felelős. Az antitestek nem
gátolják a plazmin amidolitikus aktivitását, viszont az APS-IgG-k felfüggesztik a fibrin
és a peptidyl-p-nitroanilid szubsztrátok kompetícióját. Ez valószínűsíti, hogy az APSIgG-k gátolják a plazmin hozzáférését a fibrinhez vagy módosítják a reakció kinetikáját.
Vizsgáltuk a foszfolipidek (PL) és IgG-k együttes hatását a fibrinolízis elemi
lépéseire. Az N-IgG fokozza a PL-tartalmú alvadék fibrinolitikus rezisztenciáját a
szöveti típusú plazminogén aktivátor (tPA) diffúziójának és a plazminogén
aktivációjának gátlásával, de nem módosítja a plazminnal történő oldás lízisidejét. Az
APS-IgG-k az N-IgG-től eltérő mintázat szerint anti- vagy profibrinolitikus hatást
egyaránt kifejthetnek az elemi folyamatokban.
A miozin is ellenállóbbá teszi a trombust a fibrinolitikus hatásokkal szemben. A
fibrinogén és a miozin kötődése és disszociációja is lassú folyamat (ka=180,6 M-1s-1;
kd=3,07¯10-4 s-1), a miozin gyengén, reverzibilisen kötődik a fibrinogénhez (Kd=1,351,70 µM).
A trombus kompartmentben az általában pszeudo-elsőrendűnek tekintett „α1PI+elasztáz → α1-PI–elasztáz komplex” reakció másodrendűnek tűnik. A magasabb α1PI-szint a plazma alacsonyabb elasztáz-közvetített fibrinolitikus potenciáljával társul. A
megemelkedett α1-PI-szint a trombinhatás csökkentésével durvább, vastagabb rostokból
álló, és a fibrinolitikus hatásoknak jobban ellenálló fibrinszerkezetet hoz létre.
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SUMMARY
In recent years it has become clear that thrombolysis is not identical with
fibrinolysis. The models of thrombolysis take into consideration the composition of in
vivo thrombi, the concentration of various molecules in the thrombus compartment and
the flow conditions. We investigated the effects of different macromolecules present at
high molar concentration in the blood plasma or in thrombi on the fibrinolytic process.
The contribution of neutrophil leukocyte elastase (NE) and α1-protease inhibitor (α1-PI)
to in vivo thrombolysis was also examined.
Immunoglobulin G isolated from normal plasma (N-IgG) stabilizes the structure
of fibrin clot and prolongs the time for its dissolution under static and flow conditions.
The IgG from patients suffering in antiphospholipid syndrome (APS) exerts a stronger
antifibrinolytic effect. The prolongation of the lysis time with the APS-IgG is up to 6fold compared to the pure fibrin. These effects are caused by the variable Fab portion of
the IgG molecules. The IgGs do not affect the amidolytic activity of plasmin, but the
APS-IgGs obliterate the competition of the fibrin and the peptidyl-p-nitroanilide for the
protease suggesting interference of the IgGs with the plasmin action on the fibrin.
The combined modulating effects of IgGs and phospholipids (PLs) were
investigated in the elementary steps of the fibrinolytic process. In fibrin clots containing
PLs the N-IgG enhanced its fibrinolytic resistance to the diffusion of tissue-type
plasminogen activator (tPA) and to plasminogen activation, but did not modify the lysis
by plasmin. The impact of APS-IgGs, unlike the pattern of N-IgG effects, can be either
pro- or antifibrinolytic in the consecutive steps of the fibrinolysis.
Myosin also renders thrombi more resistant to fibrinolytic agents. It forms
reversible noncovalent complexes with fibrinogen (Kd=1.35-1.70 µM), and both the
association and the dissociation phases of the interaction are slow (ka=180.6 M-1s-1;
kd=3.07¯10-4 s-1).
In the thrombus compartment the “α1-PI+NE → α1-PI–NE” reaction seems to be
second order and not pseudo-first order as generally assumed. The elevated levels of α1PI are associated with NE-mediated suppressed plasma fibrinolytic potential. The
inhibition of thrombin activity by higher α1-PI-level results in a coarse fibrin structure
more resistant to the fibrinolytic process.
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