A trombolitikus rezisztencia molekuláris alapjai
Doktori értekezés

Váradi Balázs
Semmelweis Egyetem
Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskola

Témavezető: Dr. Kolev Kraszimir egyetemi adjunktus, az orvostudomány
kandidátusa
Hivatalos bírálók: Dr. Kappelmayer János egyetemi docens, az orvostudomány
kandidátusa
Dr. Benyó Zoltán egyetemi docens, az MTA doktora
Szigorlati bizottság elnöke:
Szigorlati bizottság tagjai:

Dr. Monos Emil egyetemi tanár, az MTA
doktora
Dr. Kiss Róbert egyetemi docens, Ph.D.
Dr. Csala Miklós egyetemi adjunktus, Ph.D.

Budapest
2007

Váradi Balázs

A trombolitikus rezisztencia
molekuláris alapjai

Témavezető:
Dr. Kolev Kraszimir

2007. Budapest
Semmelweis Egyetem
Molekuláris Orvostudományi Doktori Iskola
vezető dr. Mandl József egyetemi tanár

1

Tartalomjegyzék

A dolgozatban szereplő rövidítések jegyzéke .................................................................. 3
Bevezetés .......................................................................................................................... 4
1. Irodalmi áttekintés ........................................................................................................ 5
1.1 A fibirinháló kialakulása ........................................................................................ 5
1.2 A plazminogén és a plazmin................................................................................... 8
1.3 A plazminogén aktivátorok .................................................................................. 10
1.3 A fibrinolízis terminációja.................................................................................... 11
1.4 A fibrinolízis általános leírása .............................................................................. 13
1.5 A fibrinolízis mint fázishatáron lejátszódó folyamat .......................................... 14
1.6 A fibrinolízis modellezése .................................................................................... 15
1.7 A trombolitikumok gyakolrati felhasználása........................................................ 17
1.8 A vérlemezke membrán és a véralvadásban betöltött szerepe ............................. 17
1.9 A trombusszerkezet .............................................................................................. 18
1.10 Az antifoszfolipid szindróma.............................................................................. 19
2.Célkitűzések ................................................................................................................ 20
3. Anyagok és módszerek............................................................................................... 21
3.1 A kísérletekhez felhasznált anyagok .................................................................... 21
3.2 Foszfolipid vezikulák készítése ............................................................................ 22
3.3 Vérlemezke membrán lipidek preparálása ........................................................... 22
3.4 IgG izolálás........................................................................................................... 23
3.5 Fibrinolízis vizsgálata turbidimetriával ................................................................ 23
3.6 Plazminogén aktiválás vizsgálata oldatban .......................................................... 23
3.7 Plazminogén aktiválás fibrin jelenlétében............................................................ 24
3.8 Plazmin inaktiválás sebességének meghatározása ............................................... 24
3.9 Fibrinolitikus enzimek diffúziója fibrinbe............................................................ 25
3.10 Fibrinbe penetrált fehérjék mennyiségének a meghatározása ............................ 25
3.11 Eu3+ - mal jelölt fehérjék kötődése fibrinfelszínhez........................................... 26
3.12 Szedimentációs kötődési vizsgálatok ................................................................. 26
3.13 Trombusmetszetek készítése és festése .............................................................. 27
3.14 Immunfluoreszcens vizsgálatok ......................................................................... 27
3.15 SPR módszerrel végzett kötődési vizsgálatok .................................................... 28
3.16 Mikrokalorimetria............................................................................................... 28
3.17 Áramlási rendszer ............................................................................................... 29
4. Eredmények ................................................................................................................ 30
4.1 A foszfolipidek hatása a fibrinolízisre.................................................................. 30
4.2 Miozin hatása a fibrinolízisre ............................................................................... 48
5. Megbeszélés ............................................................................................................... 54
6. Új eredmények összefoglalása, és az azokból levonható következtetések................. 60
7. Összegzés ................................................................................................................... 61
8. Summary..................................................................................................................... 62
Köszönetnyilvánítás ....................................................................................................... 63
Irodalomjegyzék ............................................................................................................. 64

2

A dolgozatban szereplő rövidítések jegyzéke
APS: - antifoszfolipid szindróma
BSA: – szarvasmarha szérum albumin
DHPS: – dihexanoil – foszfatidilszerin
DPH: – 1,6 - difenil – 1,3,5 – hexatrién
FDP: – fibrin degradációs termékek
FITC: - fluoreszcein - izotiocianid
HEPES: – N – (2 – hidroxietil) piperazin – N – 2 – etán szulfonsav
PAI – 1: – plazminogén aktivátor inhibitor -1
PC : – dipalmitoil foszfatidilkolin
PEFABLOC®: - 4 – (2 – aminoetil) – benzolszulfonil - fluorid
poPC: – 1 – palmitoil – 2 oleil – foszfatidilszerin
PS :– dipalmitoil foszfatidilszerin
SPR: – surface plasmon resonance
tPA: – szöveti típusú plazminogén aktivátor
TRITC: - tetrametil – rodamin - izotiocianid
TRIS: – trisz – (hidroximetil) - aminometán
uPA: – urokináz típusú plazminogén aktivátor
α2 – PI: - α2 - plazmin inhibitor
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Bevezetés

A véralvadási folyamat eredményeként az érfal sérülésének a helyén szilárd fázisú
vérrög (trombus) képződik, ami fibrinből, és ennek elasztikus hálójában bezárt sejtes
(vérlemezkék, vörösvértestek, polimorfonukleáris sejtek), és egyéb molekuláris
elemekből áll. A fibrinolízis feladata a keletkezett szilárd vérrög eltávolítása a fibrinháló
proteolitikus hasításával. Amennyiben a véralvadás és a fibrinolízis egyensúlya felborul
vérzékenység, illetve fokozott vérrögképződés léphet fel. A trombotikus kórképek
(stroke, miokardiális infarktus, mélyvénás trombózis és embólia) a fejlett országokban a
haláloki statisztikák élén állnak [1]. Ilyen esetekben a terápia egyik lehetősége a
fibrinolitikus folyamat felgyorsítása, aminek végeredménye a vérrög feloldása egy
szerin proteáz, plazmin hatására és az érlumen átjárhatóságának helyreállítása. A
plazmin inaktív zimogén formában (plazminogén) kering a vérben, és különböző
plazminogén aktivátorok (többek között szöveti típusú plazminogén aktivátor, tPA)
hatására aktiválódik. A fibrinolízis eszerint szétválasztható a plazminogén aktiváció és a
fibrinháló lebontásának szakaszaira. A tPA a fibrinháló felszínén halmozódik fel, így a
plazminogén aktiváció és a fibrin lebontása a vér és az azzal érintkező szilárd fibrinháló
határfelületén megy végbe. A fibrinolízis sebessége függ a fibrin felszínén megkötött
plazminogén aktivátor molekulák mennyiségétől, az enzimek diffúziójának sebességétől
a trombus belsejébe, a plazminogén aktivátoroknak és a plazminnak a trombus egyéb
komponenseivel való interakciójától.

Kísérleteimben a vérben található immunoglobulin G, a trombocitákból származó
miozin, illetve a trombocita membrán fibrinolízisre gyakorolt hatásait, a fibrinolitikus
rendszer komponenseivel kialakuló kölcsönhatásaikat vizsgáltam, és disszertációm
ezeknek a kísérleteknek az eredményeit foglalja össze.
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1. Irodalmi áttekintés
1.1 A fibirinháló kialakulása

A szivacsos szerkezetű fibrinháló építőkövei a fibrin monomerek, amelyek prekurzora a
vérben 10 μM koncentrációban található fibrinogén. A fibrinogén 3 pár polipeptid
láncból áll (Aα, Bβ, γ), amik egymással párhuzamosan helyezkednek el. A molekula
pálca alakú, 45 nm hosszú, és 4,5 nm széles [2]. A 3 - 3 peptidlánc a molekula középső
részén diszulfid hidakkal kapcsolódik össze. A fibrinogén – fibrin átalakulás
katalizátora a trombin, amely képes a molekula középső részén található Aα láncok
amino terminális végéről egy 16 aminosavból álló peptidet (fibrinopeptid A) lehasítani,
ezáltal szabaddá válik a glicin – prolin - arginin aminosavakból álló két „gomb” amihez
két másik fibrin molekula γ vége tud nem-kovalens kötéssel kapcsolódni (1. ábra). Ha
további fibrin monomerek keletkeznek, kialakul az ún. protofibril, ami kétszálú,
egymást félig átfedő fibrin monomerekből áll [3]. (1. ábra) A trombin képes a Bβ
láncok 14 aminosavból álló amino terminális végének a lehasítására is (fibrinopeptid
B), és így olyan kötőhelyek alakulnak ki, ahol több protofibril összekapcsolódhat,
vastagabb rostokat alkotva, illetve a fibrinszálak elágazására is ezeken a helyeken nyílik
lehetőség. A fibrinháló kialakulása után a trombin által aktivált XIII faktor (XIIIa)
képes kovalens keresztkötéseket kialakítani a fibrin molekulák γ láncain elhelyezkedő
glutamin és a szintén a γ láncokon lévő lizin oldalláncok között. A keresztkötések
kialakulásának

következtében

módosul

azoknak

a

peptidszkvenciáknak

a

konformációja, ahol a plazmin képes a fibrin molekulát elhasítani, ezáltal a fibrinháló
ellenállóbb lesz a proteolitikus hasítással szemben, lassul a fibrin degradáció sebessége
[4,5,6]. A XIIIa faktor egyéb módon is védi a fibrinhálót a plazminnal szemben:
kovalens kötéssel a fibrinszálakhoz kapcsolja a plazmin legfontosabb inhibitorát, az α2 –
plazmin inhibitort [8] (lásd később). A polimerizáció és a poszt - polimerizációs
módosulások eredményeként kialakul a fibrinháló, ahol az össztérfogat 70 – 80 % - át a
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1. ábra: A fibrinogén, fibrin, és a fibrinből plazmin hatására létrejövő degradációs
termékek. A fibrin molekulák között kialakuló kovalens kötéseket folytonos, a nem
kovalens kötéseket szaggatott vonallal jelöltük.
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trombin
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fibrin
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DD
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DY
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2. ábra: A fibrin szerkezete. A: a fibrinogént alkotó három fehérjelánc (Aα – narancs, β
– kék, γ – zöld), a plazmin és tPA kötő helyeket vörös nyilak jelzik B: a fibrin
félmonomer

másodlagos

szerkezete.

(forrás:[7]

)

fibrinszálak közötti pórusokban és a rostokon belüli csatornákban lévő folyadék teszi ki
[9]. A fibrinhálót alkotó fibrinszálak átmérője 100 – 200 nm között van, az általuk
közrefogott pórusok átmérője 0.1 μm és 5 μm közé esik, a fibrin szerekzetétől függően
[10]. A fibrinolízisben részt vevő molekulák tömege a 50 – 90 kDa tartományba esik,
ami hidratált globuláris fehérjék esetén 10 nm átlagos átmérőt jelent [11] és így méretük
lehetővé teszi mozgásukat a gélen belüli folyadéktérben. A fibrinszálak vastagságát,
hosszát, az elágazások gyakoriságát, a csatornák átmérőjét in vitro különböző tényezők
befolyásolják: a fibrin és a közeg elektrolit és fehérje tartalma, a trombin koncentrációja
[10]. In vivo a helyzet jóval összetettebb, mert a fibrinpolimerizáció a vérplazmának a
makromolekulákkal és celluláris elemekkel telített környezetében megy végbe. A
vérben

nagy

koncentrációban

jelenlévő

makromolekulák

(pl.

albumin,

immunglobulinok) befolyásolják a fibrinháló végső szerkezetét. A trombusba zárt
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celluláris elemek közül legfőként a vérlemezkék, amelyek képesek a fibrinszálakhoz
kötődni [12,13] és a vörösvértestek [14] vannak hatással a fibrinháló szerkezetére. A
fibrinháló szerkezetének megváltozása, illetve a fibrinhálóban lévő celluláris elemekből
származó fehérjék illetve egyéb molekulák a fibrinolízisre kifejtett együttes hatása még
nem ismert teljes mértékben.

1.2 A plazminogén és a plazmin

A plazminogén 92 kDa tömegű glikoprotein, amelyet a máj termel. Koncentrációja a
vérben átlagosan 2 μM. A plazminogén natív formája a Glu – plazminogén, itt a
molekula N – terminális végén glutaminsav található. A plazmin azonban képes a
plazminogén N – terminális végén meghatározott kötéseket elhasítani a következő
aminosavak mellett: Arg68, Lys77, Lys78, az így létrejött részlegesen degradált
termékeket Lys – plazminogénnek nevezzük. A Lys – plazminogén konformációja
nyitottabb mint a Glu – plazminogénné, ezáltal könnyebben aktiválható plazminogén
aktivátorok által [15,16,17,18]. Ezt a nagyjából 80 aminosavból álló preaktivációs
peptidet követi a molekulán belül az öt ún. kringle domén, amelyek 80 – 80
aminosavból állnak [19]. A plazminogén a kringle doméneken keresztül képes a
különböző fehérjék lizin oldalláncaihoz kötődni, így a fibrinhez is [20]. A legfontosabb
plazminogén kötődési helyeket a fibrinen a 2. ábra mutatja.

A natív fibrinhez

legnagyobb affinitással az 5. kringle kötődik [21], míg a többi kringle főleg (különösen
a 4.) a fibrinolízis során a fibrin felszínére került, szabad lizin oldalláncokhoz képes
kötődni [22,23] így növelve meg a fibrinolízis helyszínén a rendelkezésre álló
plazminogén mennyiségét (2. ábra). A plazminogén molekulák leggyakrabban a fibrin monomerek találkozási pontjainál kötődnek a fibrinszálakhoz. A fibrinhez kötődött
plazminogén konformációja megváltozik, a molekula hossza 15 nm – ről 24 nm –re nő
[24], ami megkönnyíti aktivációját. Hasonló konformációs változás a fibrinen kívűl
egyéb kisebb molekulák kötődésekor is bekövetkezhet. A plazminogén aktivátorok az
561. (arginin) és az 562. (valin) aminosav közötti peptidkötés elhasításával létrehozzák
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a két peptidláncból álló plazmint. A láncokat két diszulfid híd tartja össze. A hasítás
miatt bekövetkező konformáció változás hatására kialakul a molekula aktív centruma,
amely a kringle doméneket követő és 230 aminosavból álló , tripszinszerű szerkezeti
homológiát mutató katalitikus doménben foglal helyet. Az 5. kringle képes
intermolekuláris kölcsönhatást kialakítani a plazminogén katalitikus doménjével, ami
szükséges a plazmin megfelelő fibrinolitikus aktivitásának a kialakításához [25]. Tehát
a kringle domének jelenléte nemcsak a fent részletezett hatékony és fibrin-specifikus
plazminogén aktivációhoz szükséges, hanem a plazmin proteolitikus aktivitásának
fenntartásához is. A kringle domének eltávolítása a plazmin katalitikus aktivitását
nyolcadára csökkenti [26,27], míg a legalább egy kringle doménnal rendelkező plazmin
származék katalitikus aktivitása csupán

húsz százálékkal alacsonyabb a natív

plaminénál. A kringle domének további szerepe a plazmin működésében az aktív
centrum megfelelő poziciónálása lehet a makromolekuláris szubsztráton: ha a plazmin a
kringle doméneken keresztül kötődik a fibrinszálakhoz, akkor a molekula aktívcentruma
éppen a coiled – coil régió közepét éri el, és az itteni peptidkötések hasítása kritikus a
fibrin feloldása szempontjából.

Az aktiválódott plazmin a fibrin molekulákat meghatározott helyen hasítja el, ezek a
hasítási helyek a fibrin mindhárom láncán megtalálhatóak. A fibrinogén degradáció két
fő terméket eredményez: az E fragmenset a fibrinogén molekula középső része, a D
fragmenset a molekula terminális részei alkotják (1. ábra). Polimerizálódott fibrin
hasításakor ugyanilyen végtermékeket kapunk, itt azonban a fibrinhálóban kialakult
keresztkötések miatt a D fragmensek egymással összekapcsolódhatnak, D dimert, és
egyéb (DYYD, DXDYY) fragmenseket alkotva. A fibrinháló teljes szolubilizálásához
elegendő az összes D – E fragmens közötti kapcsolatok 25 % - át elhasítani a
plazminnak [28].
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1.3 A plazminogén aktivátorok

A plazminogént endogén (tPA, uPA) és exogén (streptokináz) aktivátorok is képesek
plazminná alakítani.

A tPA molekulatömege 68 kDa, legnagyobb mennyiségben az endothel sejtek termelik,
koncentrációja a vérplazmában 60 pM [29], de csupán 20 % - a található a vérben
szabad formában, a 80 % - a komplexet képez a legfontosabb inhibitorával (PAI – 1). A
molekula két kringle doménnel rendelkezik, amelyek közül a második képes fibrinhez
kötődni [30]. A tPA bár aktív enzim, önmagában igen gyenge plazminogén aktivátor,
viszont hármas komplexben fibrinnel vagy más fehérjékkel, amelyek kofaktor funkciót
töltenek be ebben a folyamatban [31,32] és plazminogénnel az aktivitása jelentősen
megnő [33]. (3. ábra) Az egyláncú tPA –t (sctPA) a plazmin kétláncú molekulává képes
hasítani (tctPA), de ennek az átalakulásnak a plazminogén – aktivációra kifejtett hatása
még kérdéses.

Az urokináz – típusú plazminogén aktivátor (uPA) 55 kDa tömegű, egyláncú
glikoprotein. Az uPA – t különböző sejtek termelik (endothel sejtek, kötőszöveti sejtek,
makrofágok, tumorsejtek), a vérben 70 pM koncentrációban található [34]. Az uPA, bár
rendelkezik egy kringle doménnel, önmaga nem képes fibrinhez kötődni, viszont
plazminogénen keresztül képes a fibrinszálakkal kapcsolatot létesíteni. A molekula
egylancú formája minimális aktivitással rendelkzik, viszont plazmin vagy kallikrein
képes elhasítani a 158. (lizin) és 159. (izoleucin) aminosavak közötti peptidkötést, és az
így kialakult kétláncú molekula igen hatékony plazminogén aktivátor.

A streptokináz egyláncú, 47 kDa tömegű fehérje, amit a Streptococcus haemolyticus
termel. A streptokináz nem rendelkezik enzimaktivitással, viszont plazminogénnel
ekvimoláris komplexet képez, a kialakuló komplexben megváltozik a plazminogén
konformációja, az aktív centrum működőképes konformációt vesz fel, és így mint
plazminogén aktivátor működik [35].
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A staphylokináz (SAK) Staphylococcus Aureus által termelt15 kDa tömegű
glikoprotein.

A

streptokinázhoz

hasonlóan

ekvimoláris

komplexet

képez

a

plazminogénnel, viszont a komplexben lévő plazminogén nem rendelkezik katalitikus
aktivitással. A staphylokinse-plazmin komplex viszont plazminogén aktivátorként
viselkedik (az ehhez szükséges plazmin in vivo valamelyik más aktivátor hatására
keletkezik, pl. tPA) [36]. A staphylokináz-plazmin komplex nagyobb afftivitást mutat a
nyitott konformációjú plazminogénhez (Lys – plazminogén), és a fibrinhez már kötődött
plazminogénhez (ezen alapszik az általa indított plazminogén aktiváció fibrinspecificitása).

1.3 A fibrinolízis terminációja

A fibrinolízis leállításáról több inhibitor gondoskodik, ezeknek legnagyobb része az ún.
szerpin (szerin – proteáz inhibitor) családba tartozik. Ezek egyláncú glikoproteinek,
amelyek a cél enzimmel ekvimoláris komplexet képeznek, és ezt a komplexet a máj a
vérből eliminálja. A vérplazmában a plazmin gátlása főleg az α2 - plazmin inhibitorral
történik (α2 - PI), ami egy 70 kDa tömegű glikoprotein. Az α2 - PI a májban termelődik,
a vérbeli koncentrációja 1 μM. A plazmin - α2 - PI komplex kialakulása extrém gyors
folyamat, ami részben a molekula C terminális részének, és a plazmin 1. kringle
doménje közti interakciónak köszönhető. A kringle domének eltávolítása az inaktiválást
sebességét ötödére lassítja, ami részben a fent említett kölcsönhatás elmaradásának,
részben konformációs változásoknak köszönhető. Amennyiben a plazmin fibrinhez
kapcsolódik, akkor a plazmin inaktiválásának sebessége kb. két nagyságrenddel
csökken [37,38], (3. ábra) így a palzmin fél – életideje fiziológiás koncentrációjú α2 – PI
jelenlétében a fibrin felszínén hozzávetőleg 7 percre nő, (fibrint nem tartalmazó
oldatban 1 s) tehát a szubsztrátjához kötődött plazmin bizonyos fokig védve van az
inaktiválástól. Az α2 - PI másik fontos szerepe a fibrinháló túl korai feloldásának az
elkerülése, ugyanis a XIIIa faktor az α2 - PI – t köti kovalensen a fibrinre [7], így
biztosítva védelmet a fibrinhálónak a túl korai lebontás ellen.
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A plazminogén aktiváció egyik legfontosabb inhibitora az 52 kDa súlyú glikoprotein a
plazminogén aktivátor inhibitor – 1 (PAI – 1), ami a plazminogén aktivátorokkal képez
komplexet. A szervezetben a PAI – 1 legjelentősebb forrásai a vérlemezkék [39], tehát a
trombus is nagy mennyiségben tartalmazza, de endothel és máj sejtekben is termelődik.
Koncentrációja a vérben változó, de nem haladja meg a 2 nM – t.

3. ábra Plazmin keletkezéének és gátlásának kinetikája fibrin felszínen. Rövidítések: Pg
– plazminogén, Pn – plazmin, PI – α2 plazmin inhibitor. Forrás: [7]
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1.4 A fibrinolízis általános leírása

Szűkebb értelemben a fibrinolízis az a folyamat, amely során a plazmin a fibrinhálót
meghatározott kötések mentén elhasítva vízoldékony darabokká degradálja. Ha
terápiásan alkalmazott vagy endothelsejt eredetű tPA indítja a folyamatot a fibrinolízis
főleg a fibrinháló – vér határfelületen zajlik, ezért nehéz meghatározni a folyamatban
résztvevő enzimek pontos koncentrációját. A trombus ugyanis plazminogén tartalmaz és
így ahhoz, hogy a fibrinolízis meginduljon a plazminogén aktivátoroknak be kell
jutniuk a trombus felszínéhez közeli rétegbe. A tPA méreténél fogva szabadon
diffundálhatna a fibrinháló csatornáiban [40], ezt azonban megakadályozza, hogy a tPA
nagy affinitással képes a fibrinhez kötődni. A véráram felől közelítő tPA tehát
megkötődik a trombus felszínén, és egy vékony rétegben feldúsul, itt a koncentrációja
többszöröse is lehet vérbeli koncentrációjának [41]. A fibrinolízis ebben a néhány
mikrométer szélességű rétegben indul meg. A tPA aktiválja a plazminogént, a plazmin
megkezdi a fibrin hasítását, kialakítva ezzel újabb plazminogénkötő helyeket a fibrinen,
ez a plazminogén molekulák felhalmozódásához vezet a fibrin felszínén [42]. A plazmin
a fibrinszálakat keresztirányban hasítja, a lehasított részek nagyobb átmérőjű
fibrinkötegekké kapcsolódnak össze a végleges leszakadásuk előtt [43]. Ilyen
körülmények között a tényleges fibrinolízis a fibrinháló külső vékony rétegében
játszódik le, a fibrinháló lebontása rétegről – rétegre történik. A fibrinolízis sebességét
befolyásolja a fibrinháló szerkezete, a pórusok nagysága, illetve a trombusba zárt egyéb
alkotórészek, amelyek képesek kölcsönhatásba lépni a fibrinolízis enzimjeivel [44].
További befolyásoló tényező a trombussal érintkező vér áramlási sebessége: ez hatással
van az enzimek trombusbeli diffúziójára, és a fibrin degradációs termékek leszakadására
[45]. A fibrinolízis másik lehetséges útja, ha a fibrinben bezárt aktivátor indítja a
folyamatot, így a plazmin a fibrin belsejében egyenletes eloszlásban található. Ilyenkor
a fibrinolízis a fibrinháló több pontján egyszerre indul meg, és a fibrin emésztése és a
véráramlásból származó nyíró erők hatására a fibrinháló szétesik [45].
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1.5 A fibrinolízis mint fázishatáron lejátszódó folyamat

Ha a fibrinolízist a fibrinhálóban egyenletes koncentrációban lévő enzimek végzik,
akkor a fibrinolíis kinetikáját a klasszikus modellekkel lehet meghatározni [46], ahol az
enzimek affintiását KM – mel, a katalitikus hatékonyságát pedig kcat/ KM arányával
fejezhezjük ki. E megközelítés alapján a plazmin és származékai egy – két
nagyságrenddel hatékonyabb fibrinolitikumok, mint a neutrofil leukocita proteázok
(elasztáz, katepszin G) amelyek a fibrinolízis alternatív útját biztosítják [47]. Ez a
feltevés azonban főleg elméleti szempontból fontos, ugyanis az in vivo lejátszódó
fibrinolízis legtöbbször a vérben keringő tPA hatására indul be, és így a fibrin felszíne
felől támadja a trombust. Mind a plazminogén, mind a tPA 10 -8 – 10-6 körüli egyensúlyi
disszociációs konstanssal képes a fibrinhez kötődni [48,49], és a trombus mikromoláris
nyagságrendben kínál kötőhelyeket ezen fehérjék számára. Így mikor a tPA és a
plazminogén elérik a trombus felszínét, a diffúzió sebessége jelentősen lecsökken, és a
trombus néhány mikrométer vastag felszíni rétegében halmozódnak fel [41,42,43]. Ezt a
feltevést morfológiai adatok is alátámasztják [43]. A tPA fibrinhez való kötődése után
az aktiív plazmin hatására a fibrinháló szálain új, plazminogénkötő helyek jelennek
meg, ami a fibrinszálakhoz kötődött plazminogén mennyiségét is megnöveli. A fibrinen
aktiválódott palzmin a fibrinszálakat kereszt – irányban hasítják el, a lítikus zóna
alakjának megváltozásával, illetve a trombus külső rétegének a feloldásával jár [43]. A
plazmin hatására a fibrinen olyan fehérje – kötő helyek is kialakulnak, ahová bekötődve
a plazmin nem tudja a fibrinszálat azonnal elhasítani. Az ilyen kötőhelyek megjelenése
is fontos lepése a fibrinolízis folyamatának, valószínű a lízis hatékonyságát
optimalizálja. A fibrinolízis előre haladtával a lítikus zóna alakja megváltozik, a
kezdetben egyenes legkülső réteg kagyló, később ujjszerűen betüremkedik a fibrin
belseje felé [43]. Eközben a lehasadó fibrin darabok nagyobb fibrinkötegekké
kapcsolónak össze, emiatt a litikus zónában a fibrinszálak átmérője tág határokon belül
változik. Tehát a fibrinolízis egy olyan heterogén környezetben zajlik, ahol a szilárd és
folyadékfázis érintkezik, az enzimek koncentrációja a kötődések miatt nem egyenletes,
a kezdetben hasonló méretű fibrinszálak átmérője is jelentősen eltér egymástól, és a
lítikus réteg alakja és helyzete folyamatosan változik. A fibrin teljes szolubilizálásához
elegendő a fibrin félmonomerek 25 % - ában elhasítani az α, β, és γ lánc egy - egy
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peptidkötését [26], és ezért eredményez a folyamat több különböző fibrin degradációs
terméket.

1.6 A fibrinolízis modellezése

A fent leírtak tükrében érhető, hogy a fibrinolízis in vitro modellezése, és a folyamatra
jellemző kinetikai paraméterek leírása komoly problémákat vet fel. A legtöbb kísérleti
modell szétválasztja a folyamatot a plazminogén – aktiválásra, és a fibrinháló
feloldására.

A

fibrin

feloldásának

követésére

több

módszert

dolgoztak

ki,

legegyszerűbbek azok, amelyek a fibrinháló fizikai változásait (optikai denzitás
változása

[50], a fibrinben rekedt légbuborékok [51] számának változása) de

használnak rádioaktív izotópokkal [52] , illetve floureszcens festékkel jelölt fibrint is
[53], ahol a jel változásából következtethetünk a fibrinolízis sebességére. Kromogén
szubsztrátok használata homogén közegben lehetséges [54], vagy ha az abszorbancia
mérés előtt a fibrint eltávolították a rendszerből [55], míg mások a mért optikai denzitás
értékekeket korrigálták a fibrin által okozott fényelnyeléssel [56]. A különbőző
módszerekkel kapott eredmények összehasonlítása nehéz, mert mindegyik a folyamat
más-más aspektusát célozza meg.

Talán az in vivo szituációt legjobban megközelítő kinetikai paraméterek mérhetők egy
újabban kidolgozott modellel, amely szétválásztja a plazminogén – aktiváció mérését a
fibrin oldásának mérésétől [57]. A módszer lényege, hogy az ionerősség megfelelő
beállításával minimális optikai denzitású plazminogén tartalmú fibrint hozunk létre,
majd a fibrin felszínre plazminogén aktivátort, és a plazmin kromogén szubsztrátját
rétegezzük. Amint a plazminogén aktivátor a fibrinbe diffundál, az aktiválódott plazmin
mennyisége az abszorbancia változásával mérhető. Talán ez az elrendezés közelíti
legjobban az in vivo kialakuló helyzetet, amikor például miokardiális infarktus esetén a
képződött vérrögöt intravénásan alkalmazott plazminogén aktivátorokkal próbálják
feloldani. Miután a módszer tisztított komponensekkel dolgozik, így a kialakuló
fibrinháló nem olyan komplex szerkezetű, mint a szervezetben kialalkuló, viszont
lehetőségünk van arra, hogy a fibrinbe egy – egy anyagot beépítsünk, és annak a hatását
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is tanulmányozzuk. A módszer hátrányai közé tartozik, hogy a fibrinolízis teljes idejét
nem lehet mérni, illetve annak érdekében, hogy a fibrin teljesen átlátszó legyen, az
ionerősséget és a fibrin koncentrációját csak bizonyos határok között lehet változtatni,
illetve nem adhatunk olyan anyagot a fibrinhez, ami jelentősen növelné optikai
denzitását. A módszer előnyei közé tartozik, hogy a plazminogén aktivációt természetes
közegében kísérhetjük végig, ami lehetővé teszi a folyamat kinetikai paramétereinek a
valóságot minél jobban megközelítő leírását, ha tisztított anyagokkal dolgozunk, akkor
a mérés standardizálása lehetővé válik, illetve lehetséges több különböző plazminogén
aktivátor összehasonlítása.

A plazminogén – aktivátorok katalitikus paramétreinek ismerete korántsem elegendő,
ugyanis a fibrin degradációjának sebességét a fibrin szerkezete is nagyban befolyásolja.
A vékonyabb szálak általában a fibrinháló nagyobb porozitását okozzák, míg a
vastagabb szálak kevesebb, de nagyobb átmérőjű üreget fognak közre. A nagyobb
porozitás miatt a vékony szálú fibrinben akadályozott a fibrinolízisben részt vevő
molekulák akkumulációja, ami lassabb fibrindegradációt eredményez, viszont a
fibrinátmérő csökkenése a látszólagos kcat értékét növeli talán mert kevesebb
fibrinmonomer elhasítása szüksége a feloldódáshoz), és ez kiegyensúlyozhatja a
csökkent akkumulációt [27]. Scanning [43] és konfokális [58] mikroszkóppal végzett
vizsgálatok is megerősítették, hogy a vékonyabb szálak feloldódása megelőzi a
vastagabb szálak eltűnését.
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1.7 A trombolitikumok gyakolrati felhasználása

A klinikai gyakorlatban, ha in vivo kialakult trombus eltávolítása a cél (stroke,
miokardiális - infarktus) a terápia plazminogén aktivátorok intravénás alkalmazásán
alapszik. A trombolitikumok első generációja (uPA, streptokináz) nagy mennyiségű
plazmin képződését generálta, amit a vérben keringő α2 – PI gyorsan inaktivált. Ennek
ellenére a viszonylag sok esetben vérzést okoztak, például a betegek 3 % -ánál
intrakraniális vérzést tapasztaltak. Ezért a trombolitikumok második generációját úgy
tervezték, hogy a szisztémás plazmin aktiválódás a lehetős legkisebb legyen, és plazmin
főleg a vérrög környezetében képződjön. Ezt legegyszerűbben tPA alkalmazásával
lehetett elérni, ugyanis a tPA csak fibrin jelenlétében működik hatékonyan, majd ezt a
tulajdonságot kihasználva kezdték kiejleszteni a harmadik generációs tromblitikumokat,
megnövelt fibrin – specifitással, nagyobb inhibítor rezisztenviával és kedvezőbb
farmakokinetikai tulajdonságokkal [59,60]. Ennek ellenére a második és harmadik
generációs trombolitikumok a klinikai gyakorlatban nem váltották be a hozzájuk fűzött
reményeket, és a gyakorlatban használt harmadik generációs trombolitikumok
(reteplase, tenacteplase) leginkább csak az egyszerűbb adagolási mód miatt múlja felül a
korábban alkalmazott molekulákat [61].

1.8 A vérlemezke membrán és a véralvadásban betöltött szerepe

A

vérlemezke

sejtmembrán

lipidjeinek

83

mol

%-a

ikerionos

foszfolipid

(foszfatidilkolin, szfingomielin, foszfatidiletanolamin), a maradék 17 mol % egyszeres
negatív töltésű foszfolipidekből áll (foszfatidilszerin, foszfatidilinozitol). A nyugalmi
állapotban

lévő

szempontjából

vérlemezke

inhomogén:

a

membránja

a

töltéssel

negatív

töltésű

rendelkező

foszofatidilszerin

foszfolipidek
molekulák

a

sejtmembrán citoszollal érintkező belső felszínén találhatók. A membrán aszimmetrikus
elrendeződésének fenntartásáról az ATP dependens aminofoszfolipid transzlokáz enzim
gondoskodik [62]. Vérlemezke aktiválás hatására azonban a foszfatidilszerin molekulák
átkerülnek a vérlemezke membrán külső felszínére, így biztosítva olyan negatív töltésű
foszfolipid felszínt amelyhez a protrombináz (Xa, Va faktor) és a tenáz (IXa, VIIIa
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faktor) enzimkomplexek tagjai képesek kötődni [63]. Ezeken a foszfolipid felszínen
létrejövő enzimkomplexekben a protrombin illetve a X. faktor aktivációja több
nagyságrenddel felgyorsul, tehát a fibrin képződés szempontjából a vérlemezke
membrán átrendeződése kulcsfontosságú. A protorombin illetve X. faktor aktiválásának
a sebessége akkor a legnagyobb, ha a foszfolipid membrán 10 – 15 mol % - ban
tartalmaz foszfatidilszerint [64].

Az aktivált vérlemezke membránról továbbá

foszfolipid mikrovezikulák is lefűződnek, ezáltal is növelve a negatív töltésű foszfolipid
felszín nagyságát.

A töltésen kívül a foszfolipid membránok fontos jellemzője a membrán fázisállapota: ez
lehet egy rendezettebb szerkezetű gél állapot, vagy magasabb hőmérsékleten fluidabb
állagú folyadék kristályos állapot. A membrán olvadáspontját (átmeneti hőmérséklet
tartomány a két fázis között) a membrán foszfolipidjeit alkotó telített és telítetlen
zsírsavak aránya határozza meg [65]. Minél több a telítetlen zsírsav a membrán
foszfolipidjeiben, annál nagyobb a membrán fluiditása és alacsonyabb az olvadáspontja.
A vérlemezke sejtmembrán 40 % - ban tartalmaz telítetlen zsírsavakat, ezért a
trombocita membrán testhőmérsékleten folyadékkristályos állapotban van [66], de
egyes fehérjék jelenléte vagy vérlemezke aktiválás hatására a membrán bizonyos részei
gél állapotba is kerülhetnek [67].

1.9 A trombusszerkezet

Az artériákban keletkező trombusokban nagy mennyiségű vérlemezke található. Egy
400 μl térfogatú trombus annyi vérlemezkét tartalmaz mint 10 ml vér [68], tehát a
vérlemezkék koncentrációja a trombusban 25-szörösére nő. Ezzel szemben a
plazminogén és a tPA koncentrációja a trombusban kisebb, mint a vérben, míg a
fibrinogén mennyisége nem változik a vérhez viszonyítva [68]. A trombusba került
vérlemezkék kb. 6 óra után elhalnak, sejtalkotó fehérjéik, és foszfolipid membránjuk a
trombusba zártan marad [69]. Ebből kifolyólag a trombusban nagy mennyiségű
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foszfolipid van, ennek koncentrációja (tömegre vonatkoztatva) meghaladja a trombust
alkotó fibrin koncentrációját is. A miozin a vérlemezke fehérjéinek 5 % - át alkotja [70].
A miozin legfontosabb feladata az aktivált vérlemezke kontrakciója. A vérlemezkék
elhalása után a trombusban maradó miozin koncentrációja számítások szerint 0.5 és 5
μM között van, ez nagyságrendileg megegyezik a trombusban lévő fibrin
koncentrációval.

1.10 Az antifoszfolipid szindróma

Az anitifszfolipid szindróma (APS) egy autoimmun betegség, amelynek leggyakoribb
tünetei mélyvénás illetve artériás trombózis kialakulása, stroke, és spontán vetélés. A
betegség együtt jár a vérben termelődött antikardiolipin (ACA) és lupus antikoaguláns
(LA) antitestek megjelenésével. Ezek az antitestek immunglobulinok, képesek
foszfolipid – fehérje komplexekhez kötődni, ezek közül legfontosabbak a β2 –
glikoprotein-1 – foszfolipid, illetve a protrombin – foszfolipid komplex, de más fehérjék
is szerepelhetnek mint antigén (trombin, protein C, protein S) [71,72]. Az ACA
antitestek befolyásolják a foszfolipid függő APTT (Activated Partial Thromboplastin
Time), RVVT (Russell viper venom time) véralvadási teszteket, míg a foszfolipidektől
független véralvadási paraméterekre nincsenek hatással. A betegségben kialakuló
fokozott trombózisra való hajlam oka még nem ismert pontosan, és feltehető az is, hogy
az ACA ill. LA antitestek nem csupán a véralvadási folyamatokat gyorsítják fel, hanem
a plazminogén – plazmin rendszer működését illetve a fibrinolízist is befolyásolják. A
gátolt fibrinolízis oka lehet tPA elleni [73,74], illetve plazminra specifikus antitestek
képződése [75] is.
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2.Célkitűzések
Az orvosi gyakorlatban stroke, szívinfarktus, embólia esetén a trombolitikus terápia a
trombus feloldására irányul. Ennek eléréséhez plazminogén aktivátorokat juttatnak a
szervezetbe, amelyek kötődnek a trombus felszínén, és lebontják a trombus vázát alkotó
fibrinhálót [76]. A plazminogén aktivátorok alkalmazása a betegek 15 – 40 % - ánál
nem vezet az elzáródott érszakasz rekanalizálásához, és további probléma, hogy a
hatásos dózisban alkalmazott plazminogén – aktivátorok mellékhatásként vérzéseket
okoznak [77]. Manapság kezd körvonalazódni, hogy a trombolízis nem jelent egyet a
fibrinolízissel, és a hatékony trombolízis eléréséhez figyelembe kell venni a trombusban
lévő celluláris és molekuláris komponensek trombus szerkezetet és fibrinolízist
befolyásoló hatásait is [44]. Ezért olyan kísérleti modellek kialakítására van szükség,
amelyek a lehető legjobban megközelítik a trombus valós szerkezetét, illetve
figyelembe veszik a véráramlásból eredő nyíró erők trombus lebontásra gyakorolt
hatását is. Miután lehetetlen a trombusnak valamennyi összetevőjét a megfelelő
koncentrációban fibrinbe juttatni, kísérleti modellrendszereinkben olyan komponenseket
alkalmaztunk, amelyeknek fibrinolízist befolyásoló hatásait lehetett feltételezni, vagy
azért mert nagy mennyiségben van jelen a trombusban, vagy azért mert már leírták
kölcsönhatásaikat a fibrinolízis enzimjeivel.

Kísérleteinkben ezért vérlemezke eredetű sejtmembránoknak illetve az egyik
intracelluláris fehérjének, a miozinnak a fibrinolízisre gyakorolt hatásait vizsgáltuk. Míg
a vérlemezke sejtmembránjának a véralvadás beindításában játszott szerepe jól ismert és
kiterjedten vizsgált [78], addig a fibrinolízis szempontjából a vizsgálata elmaradt.

A miozin a trombusbeli koncentrációja jelentős, és leírták a plazminogén aktiválásban
betöltött kofaktor szerepét is [79], ezért indokoltnak tűnt a fibrinolízisre gyakorolt
hatását vizsgálni statikus és áramlási körülmények között is.
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3. Anyagok és módszerek
3.1 A kísérletekhez felhasznált anyagok

:Humán vérplazma és trombocita koncentrátum egészséges önkéntesektől származott.
Humán fibrinogén, és FITC a Calbiochem terméke. A szintetikus plazmin szubsztrát
Spectrozyme – PL (H – D norleucil - hexahidrotirozil – lizin – p – nitroanilid) az
American Diagnostica (Hartford, CT), tPA a Boehringer Ingelheim (Németország)
terméke.

Humán trombin, (1000 NIH U/mg), α2 – PI, PC, PS, poPC, N – oktil – β – D –
glükopiranozid, BSA, DPH, Nílus Kék A, a Sigma (St. Louis, MO) – tól. DHPS az
Avanti Polar Lipds Inc. (Alabaster, AL) terméke. Pefabloc a Roche Applied Science
terméke. Az irodalomban ismertetett módszert használtunk citráttal kezelt vérplazmából
Glu – plazminogén izolálására [80], és a plazmin akitvitás meghatározása is a már
közölt módszerrel történt [37]. Miozint szarvasmarha szívből izoláltunk [81]. A fehérjék
jelölése Eu3+ - keláttal a gyártó utasítása alapján történt (Wallac, Turku, Finnország). A
jelölés molekulánként 1 – 2

Eu3+ - ion kötődését eredményezte. A kötődött Eu3+

mennyiségét a gyártó által biztosított Eu3+ - standard oldatokhoz viszonyítva határoztuk
meg. Az Eu3+ - kelát a fehérjék primer aminocsoportjához képes kovalens kötéssel
kapcsolódni. Fehérjék FITC – cel jelölése már ismertetett módszerrel történt [82], és két
FITC kötődését eredményezte molekulánként. A fehérjéhez kötődött FITC mennyiségét
a A495 / A280 arány alapján határoztuk meg. A fehérjék eredeti funkcionális tulajdonságit
egyik jelölési folyamat sem változtatta meg lényegesen.
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3.2 Foszfolipid vezikulák készítése

A megfelelő arányban bemért foszfatidilkolint (PC), és foszfatidilszerint (PS) kloroform
– metanol 19:1 arányú keverékében feloldottuk. Az oldószer elpárolgása után a
foszfolipideket 10 mM HEPES 150 mM NaCl pH 7.4 pufferben háromszor 60
másodpercig tartó, 20 kHz – en történő szonikálással (Branson Sonifier 250 típusú
szonikáló berendezéssel) szuszpendáltuk, majd a foszfolipid szuszpenziót 50 nm
pórusátmérőjű polikarbonát membránfilteren tízszer átpréselve (Avestin Lipofast mini
extruder) [83] alakítottuk ki a nagy egyrétegű vezikulákat. A törzsoldatban lévő
foszfolipid koncentrációt DPH reagens alkalmazásával fluoreszcencia mérésen alapuló
módszerrel határoztuk meg [84].

3.3 Vérlemezke membrán lipidek preparálása

Humán vérlemezke koncentrátumot 10 percig 900g centrifugálással ülepítettünk, a
felülúszó újabb centrifugálása után a vérlemezke frakciókat, 12 mM Na – foszfát, 7.5
mM Na – citrát, 130 mM NaCl 19 mM glükóz pH 6.7 pufferben vettük fel, az így nyert
szuszpenziót ismét centrifugáltuk. A leülepedett trombocitákat 960 mM NaCl 860 mM
glükóz 14 mM EDTA 100 mM EGTA 86 mM TRIS pH 7.4 pufferben szuszpendáltuk, a
szuszpenziót 0 – 40 % - os glicerin grádiensre vittük fel [85]. Centrifugálás hatására a
trombociták keresztülvándoroltak a grádiensen, ez az ozmotikus sokk megkönnytítette a
vérlemezkék membránjának a felnyitását. A glicerin eltávolítása után a trombocitákat
10 mM HEPES 150 mM NaCl pH 7.4 pufferben vettük fel. A vérlemzke membrán
felhasítását háromszor fél perces szonikálással (20 kHz, 50 Watt) értük el. Az így kapott
vérlemezke homogenátum egy részét kísérleteinkben felhasználtuk, a másik részből
pedig kloroformmal izoláltuk a foszfolipid membránt, 6 óráig tartó, 40 °C – on történő
rotációval. A kloroform elpárologtatása után a membrán foszfolipidjeiből vezikulákat
készítettünk a szintetikus foszfolipid vezikulák preparálásánál már ismertetett
módszerrel.
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3.4 IgG izolálás

A vérplazmából származó IgG – t affinitás kromatográfiával, Protein A – Sepharose 4
gyantából álló oszlopon izoláltuk, a gyártó utasításai szerint. Az IgG tisztaságát SDS
elektroforézissel ellenőriztük, nem redukáló körülmények között. A minták IgG
koncentrációját A278 mérésével határoztuk meg, 0.24 µM-1cm-1 extinkciós együtthatót
használva [86].

3.5 Fibrinolízis vizsgálata turbidimetriával

Microtiter plate – ben 100 μl térfogatú 0.25 illetve 0.5 μM koncentrációjú plazminogént
tartalmazó 6 μM végkoncentrációjú fibrinogént (10 mM HEPES 150 mM NaCl 3mM
CaCl2 pH 74 pufferben hígítva) 5 μl 10 NIH U/ml töménységű trombinnal fibrinné
alakítunk. A teljes polimerizáció 60 perc alatt, 37 °C – on ment végbe. Az trombin
hozzáadása előtt a fibrinogénbe belekevertük az általunk vizsgálni kívánt szintetikus
illetve természetes foszfolipid részecskéket, meghatározott koncentrációban (0.5, 1
illetve 1.5 g/l). A kialakult fibrin oldását a fibrin felszínére rétegzett 100 μl 140 nM
végkoncentrációjú tPA oldattal végeztük. A tPA hozzáadás után spektrofotométerben
(Anthos Zenit 200 rt) 340 nm - es hullámhosszon követtük a minták fényelnyelésének a
változását. A fibrinháló oldása akkor fejeződött be, amikor a fényelnyelés csökkenése
megállt. A méréseket 25 és 37 °C – os hőmérsékleten végeztük. A mérésből
kiszámolható kvantitatív paraméter a lízisidő: a minták össz turbiditás változása felének
eléréséhez szükséges idő [46].

3.6 Plazminogén aktiválás vizsgálata oldatban

50 mM TRIS 150 mM NaCl

pH 7.4

pufferben 3 μM plazminogént, foszfolipid

vezikulákat és 70 nM tPA – t összekevertünk. A keverékekből meghatározott
inkubációs idő után 10 μl

mintát vettünk, ehhez hozzáadtunk 200 μl 100 μM

koncentrációjú Spectrozyme – PL oldatot, az így kapott oldat abszorbanciájának a
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változását 1 percen keresztül spektrofotométerrel (Beckman DU 7500) 405 nm – es
hullámhosszon mértük

3.7 Plazminogén aktiválás fibrin jelenlétében

Microtiter plate – ben 60 μl 4.5 μM koncentrációjú fibrinogén oldathoz (10 mM TRIS
200 mM NaCl pH 7.4 pufferben hígítva) hozzáadtunk 20 μl 10 NIH U/ml töménységű
trombint. A fibrin 1 μM koncentrációjú plazminogént tartalmazott. A fibrin
polimerizáció 30 perc alatt ment végbe, a magas ionerősségnek köszönhetően a
polimerizálódott fibrin fényelnyelése alacsony maradt (A405 < 0.1). Alvadás után a
fibrinhálóra 60 μl térfogatú 14 nM tPA és 0.6 mM Spectrozyme – PL keveréket (10 mM
TRIS 62 mM NaCl pH 7.4 pufferben hígítva) rétegeztünk. Az aktiválódott plazmin a
szintetikus szubsztrátjátról p – nitroanilint hasított, aminek keletkezését 405 nm – es
hullámhosszon microplate spektrofotométerrel (Anthos Zenith 200r) követtük [57]. Az
abszorbancia emelkedésének az idő négyzete szerinti meredeksége arányos a képződött
plazmin mennyiségével [87].

3.8 Plazmin inaktiválás sebességének meghatározása

10 µl 133 nM koncentrációjú plazminhoz 10 mM HEPES 150 mM NaCl pH 7.4
pufferben hígítva 10 µl a plazminnal megegyező koncentrációjú α2 – plazmin inhibitort
kevertünk. Meghatározott inkubációs idő (10, 20, 30, 60 s) a maradvány plazmin
aktivitását 200 µl 100 μM Spectrozyme – PL hozzáadásával, 1 percen keresztül, 405 nm
– es hullámhosszon abszorbancia méréssel vizsgáltuk [37]. Az inaktiválás vizsgálatát 1
g/l poPCPS 1:1 arányú foszfolipid keverék jelenlétében is elvégeztük.
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3.9 Fibrinolitikus enzimek diffúziója fibrinbe

0.5 mm magas üvegkamrában 6 μM koncentrációjú fibrinalvadékot hoztunk létre (10
mM HEPES 150 mM NaCl 3 mM CaCl2 pH: 7.4). A fibrin 1 g/l koncentrációban
tartalmazott PCPS 3:1 illetve PCPS 1:1 típusú foszfolipid vezikulákat. A polimerizáció
után FITC – cel jelölt tPA – t illetve plazmint (a plazmin aktív centrumát 3 mM
PEFABLOC – al blokkoltuk) rétegeztünk az alvadék széléhez, majd a FITC – el jelölt
fehérjék penetrációját a fibrinbe lézer konfokális mikroszkóppal (LSM 510, Carl Zeiss
GmbH) követtük. A rétegvastagságot, amit a fehérjék a 30 perces inkubáció után a
fibrin felszínén kialakítottak, SigmaGel software – el határoztuk meg.

3.10 Fibrinbe penetrált fehérjék mennyiségének a meghatározása

A méréshez Eu3+ - mal jelzett tPA – t, plazmint, és plazminogént használtunk fel.
Microplate - ben 100 μl térfogatú 6 μM koncentrációjú fibrinogént (10 mM HEPES
150 mM NaCl pH 7.4 pufferben) 5 μl 10 NIH U/ml töménységű trombinnal fibrinné
alakítunk. 60 perc után a fibrinre 50 μl Európiummal jelzett 16 nM tPA – t,
plazminogént, illetve plazmint rétegeztünk. A plazmin és a tPA aktív centrumát
előzőleg Pefabloc – al blokkoltuk. 40 perc után a fibrin tetején lévő oldatot pipettával
leszívtuk, majd a fibrin felszínét 100 μl 10 mM HEPES 150 mM NaCl pH 7.4 pufferrel
lemostuk. A mosást gyorsan, háromszor egymás után végeztük. Ezáltal eltávolítottuk a
fibrinbe nem diffundált fehérjéket. Mosás után a fibrinre 200 μl Enhancement solution –
t raktunk, ami a fehérjékhez kapcsolt Európiumot felszabadítja, és az Európiummal
tartós fluoreszcenciájú kelátot képez. A késleltetett fluoreszcenciát Wallac, Victor 2
fluoriméterrel mértük, a 400 μs – mal a 340 nm – en történő excitáció után 615 nm
emissziós hullámhosszon mértük.
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3.11 Eu3+ - mal jelölt fehérjék kötődése fibrinfelszínhez

Egyrétegű fibrin illetve BSA felszínt normál microplate – en hoztunk létre [36]. A
fehérjékkel bevonni kívánt felszíneket 200 μl 3 g/l koncentrációjú fibrinogénnel vagy
BSA – val inkubáltuk 18 órán keresztül, 4 °C – on. Az inkubációt mosás követte, 3x
300 μl 10 mM HEPES 150 mM NaCl pH 7.4 pufferrel. A fibrinogént 120 μl 1 NIH
U/ml trombinnal alakítjuk fibrinné, majd a trombint mosással (3x 300 μl 10 mM
HEPES 150 mM NaCl pH 7.4 puffer) távolítjuk el. Az így kialakult fibrin illetve BSA
monolayer – re 100 μl 10 nM Eu3+ - mal jelzett plazminogént, plazmint illetve tPA – t
rétegeztünk, majd 10 perc után a plate felszínét lemostuk (3x 300 μl 10 mM HEPES 150
mM NaCl pH 7.4 puffer), a fibrinhez illetve BSA – hoz nem kötődött fehérjék
eltávolítása céljából. Ezt követően 200 μl Enhancement solution hatására kialakuló
fluoreszcenciát az előző módszernél leírtakban szereplő paraméterek szerint határoztuk
meg. A kötődési kísérleteket PCPS 3:1 vezikulák jelenlétében is elvégeztük, ekkor a
vezikulákat az Eu3+ - mal jelölt fehérjékkel egyszerre jutattuk a fibrin illetve BSA
felszínre.

3.12 Szedimentációs kötődési vizsgálatok

1 mg/ml PCPS 3:1 összetételű vezikulákat 15 percen keresztül 25 °C – on inkubáltunk 1
μM koncentrációjú Eu3+ - mal jelölt plazminogénnel, plazminnal, illetve tPA – val.
Inkubáció után a mintákat 100 000 x g sebességgel centrifugáltuk (Beckman, Airfuge)
15 percig. A centrifugálás hatására a foszfolipid vezikulák az oldatból kiváltak, a
centrifuga cső alján külön fázisban gyűltek össze. A centrifugálás után a csőben lévő
oldat felülúszóját leszívtuk, és meghatároztuk a benne lévő Eu3+ - mal jelölt fehérje
mennyiségét (lásd fent).
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3.13 Trombusmetszetek készítése és festése

Betegből sebészeti úton eltávolított, femorális artériából származó trombusból
fagyasztott metszetet készítettünk. A metszetet ezután differenciáló specifikus Nílus
Kék festéssel megfestettük, amely a foszfolipideket jelzi [88]. A metszeteket 1 óráig 1
N – os sósavval, majd ugyanennyi ideig acetonnal kezeltük. A metszeteket 5 percre 10
g/l – es Nílus kék festékbe áztattuk. A felesleges festéket desztillált vízzel és 0.1 M – os
sósavval távolítottuk el a metszetről. A trombusban lévő foszfolipidet a festék kékre
színezte. Összehasonlításképpen általunk készített, foszfolipid tartalmú alvadékot is
vizsgáltunk. 1 ml térfogatú, 12 μM töménységű fibrinogénbe PCPS 3:1 keveréket
raktunk, 5 g/l koncentrációban. A fibrinogént 10 NIH U/ml tömény trombinnal fibrinné
alakítottuk, és 24 óráig 37 °C – on inkubáltuk. Az így létrejött alvadékbólból készített
metszetet a fent leírt módon festettük meg.

3.14 Immunfluoreszcens vizsgálatok

Artériából sebészeti úton eltávolított trombusból formalinos fixálás után, paraffinba
ágyazott metszetet készítettünk, a metszetet az autofluoreszcencia csökkentésének
érdekében 2 mM glicinnel kezeltük 10 percig, PBS pufferben. Majd a metszetet 37 ºC –
on 5 % - os BSA oldattal blokkoltuk, 30 percen keresztül. Az elsődleges antitesteket
(poliklonális nyúl antihumán miozin, illetve monoklonális egér antihumán fibrinogén)
30 percig, szobahőmérsékleten alkalmaztuk, ötvenszeres hígításban. A metszeteket
háromszor lemostuk PBS – el, majd 30 percig kezeltük őket FITC konjugált antinyúl,
illetve TRITC konjugált antiegér antitestekkel, százszoros hígításban. Többszöri mosás
után a metszeteket Fluoromount G elhalványodás gátló oldattal kezeltük, majd
konfokális lézer mikroszkóppal (Bio Rad MRC 1024) vizsgáltuk.
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3.15 SPR módszerrel végzett kötődési vizsgálatok

Kötődési paraméterek meghatárosását surface plasmon resonance módszerrel végeztük,
Biacore X készülékkel [89]. A módszerrel lehetőség nyílt a fibrinolízis legfontosabb
szereplői (plazmin, plazminogén, tPA) és vezikuláris formában lévő illetve egyrétegű
foszfolipid között kialakuló kötődések vizsgálatára is. A L1 típusú érzékelő chip
felszínén

(karboximetilált

dextrán

mátrix)

vezikuláris

formában

kötődnek

a

foszfolipidek, a HPA chip felszínén (hosszúszénláncú alkánethiol) viszont foszfolipid
monolayer alakul ki. A foszofolipid felvitel a chip felszínére a gyártó utasítása alapján
történt. A mindkét chip alkalmazásakor a chip felszín Fc1 ármálási kamrája felszínére
PCPS 1:1 illetve 3:1 keverék került, az Fc2 kamra felszínére pedig PC. Kísérleteinkben
a PC felszínt használtuk referenciaként. A kötődési vizsgálatokat úgy végeztük, hogy a
foszfolipiddel bevont chip felszínén 60 másodpercen keresztül 40 μl / perc áramlási
sebességgel különböző koncentrációjú (0.2, 0.4, 0.8, 1, 1.7 μM 10 mM Hepes, 150 mM
NaCl pH 7.4 pufferben) plazmint, tPA – t, plazminogént áramoltattunk. Az enzimmel
történő inkubálás után változatlan áramlási sebességgel 10 mM Hepes, 150 mM NaCl
pH 7.4 pufferrel mostuk a chip felszínt, ezalatt a foszfolipidhez kötődött fehérjék
szabadon disszociálhattak a foszfolipid felszínről, majd ezután 750 mM – os NaCl
oldattal az összes fehérjét eltávolítottuk a chip felszínéről.

3.16 Mikrokalorimetria

A foszfolipid – fehérje interakciók entalpia változását izotermikus titrálással határoztuk
meg, VP –ITC mikrokaloriméterben (Microcal Inc., Northampton, MA) végzett
kísérletekkel [90,91]. 25 × 10 µl térfogatú fehérje oldatot injektáltunk a kaloriméter
mérőcellájába, ami 1 mg/ml koncentrációjú foszfolipidet tartalmazott, és az injektálás
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után hőmennyiség változást a műszer detektálta. A fehérje oldat hígítás hatására
bekövetkező hőmennyiség változását a nyers adatokból levontuk. A hőmennyiség
változásból számított adatokat az ITC Data Analysis 7.0 szoftverrel (Microcal)
számítottuk ki, egy kötődési hellyel kialakuló kötődésre jellemző algoritmus
segítségével [92].

3.17 Áramlási rendszer

A véráramlás hatására fellépő nyíró erők is befolyásolhatják a fibrinolízist [45], ezért
áramlási körülmények között is végeztünk kísérleteket. Műanyag fecskendőben 1700 μl
térfogatú, 6 μM töménységű fibrinogént (10 mM HEPES 150 mM NaCl 3 mM CaCl2
pH 7.4 pufferben) 4.5 NIH U/ml koncentrációjú trombinnal fibrinné alakítottuk. A
fibrinogénhez a polimerizáció előtt hozzáadtuk azokat a komponenseket, amiknek a
hatását vizsgálni akartuk (IgG illetve miozin).

A fibrinogén 1 μM plazmint

tartalmazott. Az alvadék hossztengelye mentén 2 mm vátmérőjű csatornát alakítottunk
ki, amelyen keresztül egy perisztaltikus pumpa puffert (10 mM HEPES 150 mM NaCl
pH 7.4) áramoltatott 4.5 ml / perc sebességgel. A puffer egy detektor átfolyó
küvettájába került, amely 280 nm – es hullámhosszon mérte a keringő puffer
abszorbanciáját, majd a pufffer visszajutott a pumpába. A plazmin hatására megindult a
fibrinolízis, és a nyíróerők hatására oldatba kerülő fehérje mennyiségével arányosan
nőtt a keringő puffer fényelnyelése, végül a fibrinháló teljes feloldódásakor az
abszorbancia növekedése megállt. A fényelnyelés változásából számítható a lízisidő: az
az idő, ami alatt a puffer fényelnyelése elérte a maximális (a fibrin teljes
szolubilizálásánál mérhető) abszorbancia felét.
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4. Eredmények
4.1 A foszfolipidek hatása a fibrinolízisre

Artériás trombusban nagy mennyiségű foszfolipid mutatható ki. Artériás trombusból
készült metszeten differenciáló Nílus kék kezelés után a metszet foszfolipid tartalma
kék színűre festődött (4a ábra). A kialakuló kék szín intenzitása összevethető az általunk
készített, mesterséges alvadékbó készült metszeten kialakuló kék színeződés
intenzitásával (4b ábra), amely 5 mg/ml koncentrációban szintetikus foszfolipidet
tartalmazott. Az artériából készült metszeten látható foszfolipid csoportosulások mérete
megfelel a vérlemezkék méretének.

A továbbiakban a trombusban lévő foszfolipidek trombolízisre gyakorolt hatását
vizsgáltuk. Ezekhez a mérésekhez olyan kísérleti körülményeket választottunk, amelyek
fennállnak in vivo trombolízis során. Fibrinogénből mesterséges trombust készítettünk,
amelyben a fibrin és a plazminogén koncentrációja megegyezett az in vivo mérhető
értékekkel (fibrin: 6 μM, plazminogén 0.25 μM), a trombus lebontását a fibrin felszínére
rétegzett tPA - val tanulmányoztuk, aminek koncentrációja megfelelt a trombolízisnél
kialakuló tPA koncentrációnak. A fibrinolízisre kifejtett foszfolipid hatás vizsgálatakor
a fibrin trombocita eredetű, illetve szintetikus foszfolipideket is tartalmazott. A
fibrinben lévő trombocita homogenátum az alvadék lebontását jelentősen gátolta, a
fibrinolízis felezési ideje (lízisidő) a többszörösére növekedett (5. ábra). Ez részben a
vérlemezkék PAI – 1 tartalmának köszönhető, azonban a trombocita membránból izolált
fehérjementes foszfolipidek is gátolják a fibrinolízist (5.a ábra). A vérlemezke
membránhoz hasonló mértékű gátlást tapasztaltunk szintetikus, poPCPS 1:1 arányú
keverékkel, ahol a foszfatidilkolin molekulák 20 % - a palmitinsav helyett telítettlen
olajsavat tartalmazott. Ennek a membránnak az olvadáspontja 31 és 33 ºC között van,
tehát 25 ºC – on gél fázisban volt. A kísérletet 37 ºC – on elvégezve az izolált
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4. ábra: Foszfolipid az artériás trombusban. Artériás trombusból származó fagyasztott
metszet, (A), illetve 5 g/l PCPS 3:1 keveréket tartalmazó fibrinből (B) készült metszet,
Nílus kék festékkel kezelve (lásd Anyagok és módszerek), 40 x nagyításban. A fibrin
foszfolipid világoskékre festődik. (Rábai Gyöngyi ábrája)
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5. ábra: Foszfolipidek hatása a fibrin oldására. A 0,25 μM plazminogént tartalmazó 2
g/l

töménységű

fibrinogént

trombinnal

fibrinné

alakítottuk,

majd

140

nM

koncentrációjú tPA – t rétegeztünk rá. Az alvadék turbiditásának a csökkenése jelzi a
keletkező plazmin hatására történő oldás lefolyását. A mérést 25 °C –on (a) és 37 °C –
on (b) végeztük. Jelmagyarázat: foszfolipid mentes fibrin: folytonos vonal; trombocita
homogenátumot tartalmazó fibrin, amelyben a foszfolipid koncentráció 0.5 mg/ml: rövid
szaggatott vonal; izolált trombocita membránt tartalmazó fibrin amelyben a foszfolipid
koncentráció 0.5 mg/ml: pontozott vonal; szintetikus foszfolipid vezikulákat tartalmazó
fibrin: 0.5 g/l – hosszú szaggatott vonal; 1 g/l – két ponttal szaggatott vonal. A görbéken
szimbólumokkal feltüntettük a lízisidőket, és az azokhoz tartozó szórást, amit 4
párhuzamos mérés alapján számoltunk
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membránlipid és szintetikus foszfolipid gátló hatása eltűnt, és a trombocita
homogenátum fibrinolízist gátló hatása is mérséklődött (5.b ábra).

A fibrinolízis

idejének növekedése koncentráció függő, szintetikus foszfolipid vezikulák esetében a
fibrinolízis maximális mértékű gátlása már 1 mg/ml foszfolipid koncentrációnál
bekövetkezik (5.b belső ábra),

ezért a további méréseinkben ilyen foszfolipid

koncentrációval dolgoztunk. Rövid szénláncú zsírsavakat tartalmazó vízoldékony
(membránt nem képző) foszfolipidek a fenti rendszerben pedig még 4.5 mg/ml
koncentrációban sem befolyásolták a fibrinolízist (nincs feltüntetve).

Az in vivo szituációt jobban megközelítve a modellrendszerünket kiegészítettük α2 – PI
– ral. A fenti kísérleti elrendezésben a fibrinbe kevert 440 μM α2 – PI (ez megfelel az
α2–PI trombusbeli koncentrációjának [8]) a lízisidőt 45 % - al nyújtja meg (6. ábra).
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6. ábra: Fibrin oldása foszfolipid és α2 – PI jelenlétében. A 0.5 μM plazminogént
tartalmazó 2 g/l töménységű fibrinogént trombinnal fibrinné alakítottuk, majd 140 nM
koncentrációjú tPA – t rétegeztünk rá. Az alvadék turbiditásának a csökkenése jelzi a
keletkező plazmin hatására történő oldás lefolyását. Jelmagyarázat: fibrin: folytonos
vonal; 440 nM α2 – PI – t tartalmazó fibrin: szagatott vonal; 1 g/l poPCPS tartalmú
fibrin: pontozott vonal; 440 nM α2 – PI – t és 1 g/l poPCPS – t tartalmazó fibrin: kettős
ponttal szaggatott vonal. Az ábrákon feltüntetett lízisidőt és a hozzájuk tartozó szórást
négy párhuzamos mérés eredményéből számoltuk.

1.2
1.0

A340

0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0

20

40

60

80

100

idõ (perc)

34

120

140

160

180

Hasonló nagyságú gátlást mértünk, abban az esetben, amikor a fibrin 1 mg/ml poPC – t
tartalmazott. Ha az alvadék foszfolipid vezikulákat és α2 – PI – t együttesen
tartalmazott, akkor a két gátló hatás összeadódott, és közös jelenlétük több mint
kétszeresére növelte a lízisidőt. A két gátló hatás összeadódása azért is érdekes, mert
fibrin mentes közegben 1 mg/ml foszfolipid koncentráció csökkentette a plazmin α2 –
PI által végzett inaktiválásának a sebességét (7. ábra). A reakcióra jellemző másodrendű
sebességi állandó értéke 0.87 × 106 M

-1 -1

s

– ról 0.38 × 106 M

-1 -1

s

– ra csökkent

foszfolipid jelenlétében.

A fibrinolízis gátlását okozhatja egyrészt a plazminogén aktiváció gátlása, a plazmin
proteolitikus aktivitásának gátlása, illetve a fibrinolitikus enzimek trombusba való
penetrációjának gátlása is.

A plazminogén aktivációt fibrinfelszínen és fibrinmentes közegben is vizsgáltuk. A
plazminogén aktivációt a fibrin felszínre rétegzett tPA végezte, a keletkező plazmin
mennyiségét a tPA – val együtt a fibrinre juttatott szintetikus szubsztrátjának elbontásán
keresztül tudtuk mérni. A plazmin keletkezését a fibrinben lévő 1 mg/ml koncentrációjú
foszfolipid vezikulák gátolták (8. ábra). A gátlás nagysága arányos volt a vezikulákban
lévő negatív töltésű foszfolipid molekulák mennyiségével. Rövid szénláncú,
vízoldékony foszfolipidek nem befolyásoltak a plazmin keletkezését. Fibrinmentes,
homogén oldatban hasonló koncentrációjú foszfolipidek sem a plazminogén aktivációt,
sem a képződött plazmin aktivitását nem befolyásolták (nincs feltüntetve).

Ezt követő kísérleteinkben a fibrinolitikus enzimek trombusba való bejutását vizsgáltuk,
foszfolipid jelenlétében. In vivo trombolízis esetén a plazminogén aktivátorok a
trombus vérrel érintkező felszínéhez kötődnek, és egy vékony rétegben feldúsulnak.
Ebben a határrétegben a vérhez viszonyított koncentrációjuk a többszörösére nő. A
fibrinolízis sebessége szempontjából lényeges ennek a vékony zónának a vastagsága,
illetve az egyensúly beállta után kialakuló enzim koncentráció. A rétegvastagság
méréséhez FITC – el jelölt tPA –t és plazmint használtunk, a fehérjék diffúzióját
fibrinbe lézer – konfokális mikroszkóppal követtük. Az egyensúly kialakulásához 30
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perc volt szükséges, ez után sem a határréteg vastagsága, sem benne az enzimek
koncentrációja nem változott. A fibrinbe kevert PCPS 1:1 és PCPS 3:1 vezikulák a

7. ábra: Plazmin aktivitásának gátlása α2 – PI – al fibrinmentes környezetben.
Plazmin és α2 – PI – t ekvimoláris keverékéhez (133 nM) a jelzett időpontokban 0.1 mM
koncentrációjú SpPL – t adtunk, és egy percen keresztül mértük a plazmin aktivitását. A
kísérletet 1 g/l poPCPS jelenlétében (üres karikák), illetve foszfolipid nélkül (fekete
körök) is elvégeztük, az átlagot és szórást négy párhuzamos mérés alapján számoltuk ki.
A koncentráció görbék illesztését a [Pln] = ([Pln]0) / (1 + [Pln]0 k” t) egyenlet alapján
[37] végeztük, a látszólagos másodrendű sebességi állandó k” értéke foszfolipid mentes
közegben 0.87 x 10-6 M-1 s-1, foszfolipid jelenlétében pedig 0.38 x 10-6 M-1 s-1 lett.
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8. ábra: Plazminogén aktiváció foszfolipidek és fibrin jelenlétében. Az alacsony
turbiditású fibrin különböző típusú foszfolipideket tartalmazott, 1 g/l koncentrációban.
Az alvádás után tPA és SpPL keveréket rétegezünk a fibrin felszínére, majd a minták
abszorbancia változását 405 nm –en követtük (lásd Anyagok és módszerek).
Jelmagyarázat: foszfolipid mentes fibrin: folytonos vonal; PCPS 3:1 tartalmú fibrin:
szaggatott vonal; PCPS 1:1 tartalmú fibrin: ponttal szaggatott vonal. A görbéket négy
párhuzamos mérés alapján szerkesztettük, az ábrán pontokkal tüntettük fel az átlagolt
görbékhez tartozó szórások értékét.
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plazmin esetében e rétegvastagságot lecsökkentik (9. ábra). Amikor a tPA diffúzióját
vizsgáltuk a fibrinbe kevert 1 mg/ml koncentrációjú PCPS 1:1 jelenlétében a határréteg
vastagsága 30.84 ± 2.98 μm – ről 21.53 ± 2.05 μm– re csökkent. A plazmin esetében a
PCPS1:1 és a PCPS 3:1 összetételű foszfolipid keverék is szignifikánsan csökkenti a
határréteg vastagságát (74.0 ± 9.2 μm– ről 34.0 ± 6.2 μm– re (PCPS 1:1) illetve 39.0 ±
4.3 μm– re (PCPS 3:1))

A fibrinolízis sebességét nem kizárólag a fibrinfelszín külső, fibrinolízis szempontjából
aktív rétegnek a vastagsága határozza meg, hanem ebben a rétegben kialakuló enzim
koncentráció is. Ennek méréséhez európiummal jelzett tPA – t, plazminogént és aktív
centrum blokkolt plazmint használtunk fel, a fibrinfelszínre juttatott fehérjéket
tartalmazó puffert 40 perc inkubáció után a fibrinről lemostuk, majd az inkubáció alatt a
fibrinbe diffundált Eu – mal jelzett fehérjék mennyiségét time – resolved fluorimetriával
határoztuk meg (10.ábra). A fibrinbe kevert PCPS 1:1 és 3:1 összetételű vezikulák a
fibrinbe diffundált tPA mennyiségét foszfolipid mentes fibrinhez viszonyítva negyedére
csökkentik, plazmin esetében a csökkenés mértéke közelítően 50 % - os. A fibrinbe
diffundált plazminogén mennyiségét csak a PCPS 1:1 arányú keverék csökkenti
jelentősen, a foszfolipid mentes fibrinhez viszonyítva 30 % - ára. Az ikerionos PC
vezikulák egyik fehérje diffúzióját sem csökkentették számottevő mértékben.

Foszfolipid vezikulák jelenléte csökkenti a plazmin, plazminogén és tPA kötődését
fibrin, illetve BSA monolayerhez. Eu3+ - mal jelzett plazminogént, plazmint és tPA – t
10 percen keresztül inkubáltunk mikroplate - en létrehozott egyrétegű fibrin és BSA
felszínen. Minden esetben 1 µmol fehérjét alkalmaztunk. A fehérjék eltávolítása, és
pufferrel történő mosás után 146, 324, 212 fmol fehérje maradt az immobilizált fibrin
felszínhez kötődve. Hogyha az inkubációt növekvő koncentrációjú PCPS 1:1 vezikulák
jelenlétében végeztük, akkor a fibrinhez kötődött protein mennyisége a foszfolipid
koncentrációval

arányosan

csökkent.

Maximális

gátlást

0,5

g/l

foszfolipid

koncentrációnál tapasztaltunk, ekkor 9, 42 és 31 fmol fehérje maradt a fibrin felszínen.
Ugyanez a hatás tapasztalható BSA felszínen, ahol a PCPS 1:1 vezikulák jelenléte több
mint 90 % - al csökkentette a BSA – hoz kötődött fehérje mennyiséget (plazmin
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9. ábra: FITC – cel jelölt tPA penetrációja foszfolipidet tartalmazó fibrinbe. A
polimerizálódott fibrin felszínéhez 12 nM FITC – el jelölt tPA – t juttattunk, majd 30
perc után a tPA által elfoglalt réteget lézer konfokális mikroszkóppal vizsgáltuk. Az
ábrán foszfolipid mentes fibrin (A), 1 g/l PCPS 1:1 tartalmú fibrin (B), illetve 1 g/l
PCPS 3:1 tartalmú fibrin (C) mikroszkópos képe látható. (Rábai Gyöngyi ábrája)
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10. ábra: Eu3+ - mal jelölt fehérjék diffúziója foszfolipid tartalmú fibrinbe. A
polimerizálódott fibrinre 16 nM Eu3+ - mal jelölt plazminogént, plazmint vagy tPA – t
rétegeztünk. 40 perces inkubáció után a fibrin felszínét pufferrel lemostuk, majd az Eu3+
- függő fluoreszcencia alapján megmértük a fibrinben maradt fehérjék mennyiségét
(lásd Anyagok és módszerek) és ezt a foszfolipid mentes fibrinbe diffundált fehérjék
tömegszázalékaként fejeztük ki. Jelmagyarázat: 1 g/l PC tartalmú fibrin: üres oszlop, 1
g/l PCPS 3:1 tartalmú fibrin: csíkozott oszlop, 1 g/l PCPS 1:1 tartalmú fibrin: fekete
oszlop. Az ábrán három párhuzamos mérés eredményéből számolt átlagértékek és a
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esetében 41 fmol – ről 4 – re, plazminogén esetében 45 fmol – ról 3 fmol – ra, és tPA
esetén 52 fmol –ről 3 – fmol – ra). A két különböző felszínen kialakuló azonos jellegű
hatás valószínűsíti azt, hogy inkább a vizes fázisban lévő fehérjék és foszfolipidek
között alakul ki kölcsönhatás, és nem a foszfolipidek és a fibrin között.

Ezt a feltételezést erősítették ultracentrifugálással végzett kísérleteink. A foszfolipid
vezikulák ultracentrifugálás hatására teljesen kiválnak az oldatfázisból. A vezikulákhoz
kötődött fehérjék a csapadékkal együtt szintén kiválnak az oldatból, centrifugálás után a
felülúszóban csak a foszfolipidhez nem kötődött molekulák maradnak. Plazminogén,
plazmin és tPA oldatot foszfolipid vezikulákkal együtt 100.000g – n centrifugálva,
centrifugálás után a felülúszóban mérhető fehérje mennyisége lecsökken. A PCPS 1:1
keverék az eredeti plazmin mennyiségének 86 % - át, a plazminogénnek 50 % - át
távolítja el az oldatból. PCPS 3:1 keveréknek ez a hatása kisebb, plazmin esetében a
felülúszóban a plazmin koncentráció 56 % -ára csökken, plazminogént vizsgálva pedig
74 % - ára. Ezzel a módszerrel a foszfolipidhez kötődött tPA mennyisége nem
határozható meg pontosan, mert a tPA aggregátumokat képez, amik ultracentrifugálás
hatására szintén kiválnak az oldatból. A foszfolipidek és a fibrinolitikus rendszer
szereplőinek kötődését bizonyítottnak vettük, ezért ezután a kötődés erősségét próbáltuk
meghatározni.

A foszfolipidek és a fibrinolitikus rendszer tagjai között kialakuló kölcsönhatások
erősségét mikrokaloriméterben végzett mérésekkel, illetve SPR módszerrel határoztuk
meg. Az SPR – rel kapott válasz jelzi, hogy a plazmin mind a monolayer (HPA chip
felszínén kialakítva), mind a vezikuláris formában (L1 chip felszínén) lévő PCPS 1:1 –
hez kötődik, a kötődésre jellemző egyensúlyi disszociációs konstans (Kd) értéke 80.32
± 15.86 illetve 312 ± 56.20 nM (11a. ábra). Azonos kísérleti körülmények között (25 °C
vezikuláris forma) ezek az adatok megegyeznek a mikrokaloriméterben mért adatokkal
(1. táblázat, 11b ábra). A monolayer formában lévő foszfolipidhez viszont a plazmin
nagyobb affinitással kötődik. Az SPR válasz alapján PCPS 3:1 arányú keverékhez
történő plazmin kötődés kizárólag monolayer formában detektálható, (Kd: 41.04 ±
23.53 nM), míg az alacsonyabb detektálási küszöbű mikorokaloriméterben (12. ábra)
vezikuláris formában is mérhető a kötődés, de ennek Kd értéke egy nagyságrenddel
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magasabb, mint PCPS 1:1 keverék esetében (1. táblázat).
mikrokalorimetriás

titrálás

alacsonyabb

érzékenységi

Ilyen módon a

küszöbe

miatt

olyan

kölcsönhatások is detektálhatóak, ahol az SPR módszerrel csak közvetlenül a chip
feszínén lévő monolayer foszfolipid adott értékelhető választ. A tPA és plazminogén
foszfolipiddel való kölcsönhatásában mérhető adatok összhangban vannak ezzel a
magyarázattal. SPR – rel mérhető módon a tPA csak a PCSP 1:1 monolayerhez kötődik,
(Kd 27.39 ± 7.89 nM), míg az ITC – al mérhető a vezikuláris formában lévő PCPS 1:1
és PCPS 3:1 keverékekkel kialakuló kötődés erőssége is (Kd 0.62 ± 0.14 illetve 7.64 ±
1.64 µM). Plazminogén SPR- en semmilyen foszfolipid felszínhez nem mutat kötődést,
mikrokaloriméterben viszont nagyon gyenge kölcsönhatás mérhető PCPS 1:1 (Kd: 74.9
± 16.8 µM) és PCPS 3:1 (Kd: 117.1 ± 14.2 µM) vezikulák és plazminogén között. A
kötődési paramétereket vizsgáló módszerek egybevágó eredményeket adnak a
legnagyobb affinitású kötődés esetében (plazmin és PCPSP1:1 keverék). Az
ellentmondásos eredményeket, amiket a gyengébb kölcsönhatásoknál tapasztaltunk, az
SPR módszer immobilizációval kapcsolatos sajátságainak tulajdoníthatjuk. Amikor
ugyanis az 50 nm átmérőjű vezikulákat az L1 chip felszínén megkötjük, az a réteg, ahol
a foszfolipid fehérje kölcsönhatások lejátszódnak messzebbre kerül a detektor felszíntől,
ami hátrányos, hiszen a kibocsátott hullám intenzitása a távolsággal exponenciálisan
csökken. Ha az a réteg, ahol a kölcsönhatás kialakul közelebb kerül az érzékelő
felszínhez (mint a HPA chip esetében) ez a probléma megoldódik, de az érintkező
felületek megváltozott alakja eltérő paramétereket eredményezhet.
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11. ábra:PCPS 1:1 keverék interakciója plazminnal. A: Plazmin kötődése PCPS 1:1
foszfolipid monolayerhez, SPR módszerrel vizsgálva, hat különböző plazmin
koncentrációt (0.2, 0.4, 0.8, 1, 1.4, 1.7 nM) alkalmazva. Referenciaként PC monolayer
felszínt használtunk. B. PCPS 1:1 és plazmin között kialakuló kölcsönhatás ITC – ben
vizsgálva. A PCPS 1:1 keverékhez 25x 10 μl

0.02 mM plazmint injektáltunk, a

kaloriméter a hőmennyiség változást detektálta. Az ábra felső részén a nyers
hőmennyiség változást ábrázoltik,, az alsó részen pedig az abból számított (alapvonal
korrekcióval, a csúcsok integrálásával, és a koncentrációk normalizálásával nyert)
entalpia változást. A görbe a kísérleti pontokhoz történő illesztése az
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ami az 1. táblázatban feltűntetett paramétereket eredményezi. ([MT]: foszfolipid
koncentráció, [LT]: plazmin koncentráció, H: entalpia, dq: hőváltozás
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1 .táblázat. Foszfolipid és plazmin interakciójára jellemző kötődési és termodinamikai
paraméterek. Az adatokat a 11b és 12. ábrán bemutatott mérési módszerrel számítottuk.
Az ITC Data Analysis szoftver kiszámítja az egyensúlyi asszociációs konstans (Ka), a
vizsgált molekulán lévő kötőhelyek számát (N), az entalpia (H) és entrópia (S) változást,
ami a kötődési folyamat alatt végbemegy. Miután a vizsgált fehérjék foszfolipid
molekula csoportokhoz kötődnek, a fehérje molekulán lévő kötődési helyek számának a
reciproka (1/N) informatívabb, és megadja a kötőhelyet kialakító foszfolipid molekulák
számát, amiból kötődési hely méretére is tudunk következtetni. Azért, hogy a kapott
adatok összevethetők legyenek az irodalmi adatokkal és az SPR módszerrel kapott
eredményekkel az asszociácós konstans helyett a disszociációs konstans értékét (Kd =
1/Ka) tüntettük fel. A két reciprok értékhez tartozó szórások értékét normál eloszlású
változókra vonatkoztatott bootstrap eljárással [93] számoltuk ki.

Foszfolipid
Paraméter

PCPS 1:1

PCPS 3:1

25 °C

37 °C

25 °C

37 °C

Kd (µM)

0.35 ± 0.08

0.57 ± 0.14

2.45 ± 0.50

5.50± 1.2

1/N

229.4 ± 10.6

224.2 ± 18.0

78.6 ± 9.4

234.6 ± 14

ΔH (kcal/mol)

7.03 ± 0.5

4.85 ± 069

3.42 ± 0.54

13.48 ± 14

ΔS (cal/K·mol)

53.1

44.2

37.2

67.6
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12. ábra: PCPS 3:1 keverék interakciója plazminnal. A mérés körülményei
megegyeznek a 11. ábránál leírtakkal. Az ábra felső részén a nyers hőmennyiség
változás, az alsó részén az korrigált entalpia változás látható. A kölcsönhatást 25 °C –
on (A) és 37 °C –on (B) vizsgáltuk.
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0.06

4.2 Miozin hatása a fibrinolízisre
Betegből

sebészeti

úton

eltávolított

artériás

trombusból

készült

metszetet

immunfluoreszcens módszerrel vizsgálva, nagy mennyiségű miozin jelenlétét
tapasztaltuk. Kettős immunofluoreszcens festést alkalmazva, konfokális mikroszkóppal
különböző felbontással vizsgálva a metszetet látható, hogy a trombusban lévő miozin
hálószerűen körbefonja a fibrinszálakat (13.ábra).
In vitro vizsgáltuk a miozin fibrinolízisre kifejtett hatását. A fibrinbe kevert miozin
lelassítja plazminogént tartalmazó, mesterséges trombus tPA – val történő oldását. 0.2
µM miozin a lízisidőt 78 ± 4.8 percről 122 ± 5.7 percre nyújtja meg. Ha a miozin
koncentrációját a tízszeresére emeljük, akkor a fibrinolízis gátlásának a mértéke
csökken (lízisidő: 98 ± 7.2 perc). A fibrinolízis gátlása miozin jelenlétében tehát
koncentráció függő, a gátlás mértéke akkor a legnagyobb, ha trombusban a miozin
koncentrációja 0.6 és 1 µM között van. (14.ábra). Hasonló hatása volt a miozinnak
akkor is, ha nem fibrinbe, hanem citráttal kezelt vérplazmába keverjük, és ebből
készítünk plazminogént tartalmazó alvadékot (nincs bemutatva). Azonos körülmények
között, ha a plazminogént uPA – ral aktiváltuk, akkor a miozin koncentrációjával
arányosan nőtt a lízisidő (14. ábra).
Eu3+ - mal jelölt tPA diffúzióját szintén befolyásolja a fibrin miozin tartalma. 1 µM
miozint tartalmazó alvadékba 10 perces injubáció alatt jóval kisebb mennyiségű Eu3+ tPA diffundál be, mint a miozin mentes fibrinbe (nincs ábrázolva). Ha a fibrin
lebontását áramlási rendszerben, plazminnal végezzük, a fibrinolízisnek két szakaszát
lehet megkülönböztetni. Az első szakaszban az oldékony degradácóis termékek
koncentrációja lineárisan nő, ahogy a trombus felszínéről a vízoldékony lebontási
termékek a keringő fázisba kerülnek, majd egy bizonyos idő után az alvadék egésze
szétesik, ekkor a keringő puffer abszorbanciája ugrásszerűen megnő. Ha a trombus 2
µM miozint tartalmazott, az első fázisban az abszorbancia növekedés sebessége (280
nm) 0.14 h

-1

– ról 0.1 h-1 – re csökkent (15. ábra). Az alvadék szétesése (a fibrinolízis

második szakasza) akkor kezdődik, ha a fibrin mátrix szolubilizációs foka
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13. ábra: Artériából származó trombusmetszet képe lézer konfokális mikroszkópban.
A metszeten kettős immunfluoreszcens festést alkalmaztunk az Anyag és módszer
fejezetben leírtak szerint (zöld: miozin, piros: fibrin). A B ábrán az A ábrán négyzettel
jelölt terület nagyítása látható.. Az A ábra 20 x nagyítással, a B ábra 40 x nagyítással
készült. (Kovalszky Ilona ábrája)
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14. ábra: tPA és uPA indukálta fibrinolízis idejének változása a fibrin miozin
tartalmának függvényében. Plazminogént és miozint tartalmazó fibrin oldását 340 nm–
e hullámhosszon követtük (lásd Anyagok és módszerek). Az oldás sebességét a
lízisidővel jellemeztük (az az idő, ami alatt a maximális turbitás a felére csökken). A
plazminogén tartalmú fibrin lebontását tPA – val (fekete körök), illetve uPA – val
indukáltuk (üres körök), különböző miozin koncentrációknál. A relatív lízisidőt a miozin
mentes fibrin lebontásának idejére vontatkoztattuk. Az adatokat négy párhuzamos
mérésből számoltuk, az ábrán feltüntettük az átlagokhoz tartozó szórásokat is.
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megfelelő, ennek a szintje viszont az áramlási rendszerben kialakuló nyíró erőktől függ.
Miozint tartalmazó trombus esetében a fibrinháló szétesése akkor következett be,
amikor a pufferben keringő fehérje mennyisége az alvadékban lévő összfehérje
mennyiségének 7.2 % - a volt. Miozin mentes fibrin esetében ez az érték 13 %,
ugyanilyen nyírőerők mellett. A lebontás második szakaszát is lelassította a miozin,
ennek következtében a miozint tartalmú minta lízisideje 33 (31 – 35) perc, míg a miozin
nélkülié lízisideje 20 (19 – 22) perc volt. Ezek alapján kettős miozin hatásra lehet
következtetni, egyfelől, a miozin jelenlétében nem tökéletes a fibrin polimerizációja,
mert a miozin tartalmú alvadék szétesése alacsonyabb szolubilizációs fokon megindul,
másfelől a miozin gátolja a plazmin aktivitását.
Hasonló körülmények között vizsgálva egyéb fehérjék is rendelkeznek fibrint stabilizáló
hatással. Egészséges ember véréből izolált normál IgG fiziológiás koncentrációban (12
µM) a fibrinbe keverve megnyújtja a lízisidőt (70 percről 93 percre), illetve az alvadék
szétesése is magasabb szolubilzáltsági fokon indul meg, és a szétesés folyamata is
lassabb. Ennek a stabilizáló hatásnak az elvesztése illetve felerősödése patológiás
tüneteket is okozhat. Antifoszfolipid szindrómás betegekből izolált IgG fibrinbe
keverve, áramlási rendszerben azonos körülmények között vizsgálva a lízisidőt
jelentősen megnyújtotta (130 perc), míg Q lázban szenvedő, vérzékenységi tüneteket
produkáló betegből izolált IgG nem rendelkezett a normál IgG – re jellemző trombus
stabilizáló hatással, ennek a betegnek az IgG – je fibrinbe keverve nem változtatta meg
a lízisidőt (16. ábra).
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15. ábra: Miozin tartalmú fibrin lebontása áramlási rendszerben. A 10 nM plazmint
tartalmazó, henger alakú fibrin hossztengelye mentén lévő csatornában puffer keringett
4.5 ml / perc áramlási sebességgel. A puffer fényelnyelésének változását 280 nm – es
hullámhosszon követtük. Jelmagyarázat: fibrin: folytonos vonal; 2 μM miozint
tartalmazó fibrin: pontozott vonal; A görbéket három párhuzamos mérés átlaga alapján
készítettük, a lízsidőt nyíllal jelöltük.
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16. ábra: Immunoglobulint tartalmazó fibrin lebontása áramlási rendszerben. A 10 nM
plazmint tartalmazó, henger alakú fibrin hossztengelye mentén lévő csatornában puffer
keringett 4.5 ml / perc áramlási sebességgel. A puffer fényelnyelésének változását 280
nm – es hullámhosszon követtük. Jelmagyarázat: fibrin: folytonos vonal, egészséges
donorból származó IgG tartalmú fibrin: szaggatott vonal, APS – IgG – t tartalmazó
fibrin: pontozott vonal, Q-lázas beteg IgG – t tartalmazó fibrin: ponttal szaggatott
vonal. Az összes IgG 12 μM koncentrációban volt jelen a fibrinben.
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5. Megbeszélés

Hisztológiai és immunfluoreszcens módszerrel végzett vizsgálataink bebizonyították,
hogy a humán artériás trombus nagy mennyiségű miozint és foszfolipidet tartalmaz (4.
és 13. ábra). A foszfolipidekre specifikus színreakció intenzitása alapján elmondhatjuk,
hogy az artériás trombus foszfolipid tartalma tömeg szerint összemérhető a trombus
fibrin tartalmával, és a foszfolipid a trombusban egyenletesen elosztva található.
Immunfluoreszcens mérés alapján pedig látható, hogy a trombusban lévő miozin
aggregátumok a fibrinszálakat egyenletesen körbefonják. A készült felvételek alapján a
trombusban lévő miozin mennyiségét nem lehet pontosan meghatározni, de valószínű,
hogy koncentrációja összemérhető a trombus fő alkotójával, a fibrinnek a
koncentrációjával. A mikroszkópos vizsgálatok által becsült értékek összhangban
vannak a trombusbeli vérlemezkék mennyiségéből számított adatokkal [68].

Kísérleteinkben a trombusban található foszfolipidek és miozin fibrinolízisre gyakorolt
hatásait vizsgáltuk. A fibrinolitikus méréseinknél alkalmazott fibrinogén (6 μM),
plazminogén (0.5 μM) és α2 – PI (440 nM) koncentráció megfelelt az artériás
trombusban lévő koncentrációknak [8,29,68], a tPA koncentrációját pedig a
trombolitikus terápia során kialakuló tPA koncentráció alapján állítottuk be (140 nM).
A fibrinbe kevert foszfolipid koncentráció alacsonyabb volt, mint a trombusban
kialakuló [68], de kísérleteink alapján már 1 g/l foszfolipid koncentráció is a fibrinolízis
maximális gátlásához vezet (5. ábra). A trombocita homogenátum gátolja a tPA
indukálta fibrinolízist. A trombocita membránból izolált foszfolipidek szintén gátolják a
fibrinolízist, bár kisebb mértékben. A trombocita homogenátum általi lízisidő
növekedést reprodukálni tudjuk általunk készített poPCPS 1:1 foszfolipid keverékkel,
ha a trombocita szuszpenzióban levő foszfolipid koncentráció kétszeresét alkalmazzuk.
Ezen megfigyelés alapján levonható az a következtetés, hogy a trombocita PAI – 1
tartalma mellett a membrán foszfolipidjei szintén felelősek a fibrinolízis gátlásáért. 1 g/l
poPCPS fibrinolízist gátló hatása megegyezik 440 nM fibrinbe kevert α2 – PI gátló
hatásával (6. ábra). Ha a két anyagot együtt alkalmazzuk, fibrinolízist gátló hatásuk
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összeadódik, annak ellenére, hogy fibrinmentes közegben, foszfolipidek lelassítják az α2
– PI – plazmin reakciót. (7. ábra) Ez valószínűsíti, hogy foszfolipidek jelenlétében a
fibrin kevésbe képes megvédeni a hozzákötődött plazmint az inaktiválástól. A
foszfolipidek akkor is gátolták a fibrinolízist, ha a fibrin oldását a trombusra rétegzett
plazminnal végeztük, ami összhangban áll a korábbi tanulmányokban közölt
eredményekkel [94,95].

A fibrin felszínén történő plazminogén aktiváció méréséből arra következtethetünk,
hogy a foszfolipidek fibrinolízist gátló hatása részben a plazminogén aktiváció
gátlásának az eredménye. (8. ábra) A fibrin mentes, homogén közegben végzett
plazminogén aktivációs mérésekkel ez a hatás nem jelentkezett, ebből is látszik, hogy a
trombolízis hatékonyságát az in vivo kialalkuló trombus összetételét minél jobban
megközelítő kísérleti körülmények között kell vizsgálni.

A foszfolipideknek kísérleteinkben két olyan tulajdonságát azonosítottuk, ami
befolyásolja a kölcsönhatásukat a fibrinolitikus rendszerrel. Az első az anionos töltéssel
rendelkező fejcsoport, a másik pedig a foszfolipid membrán olvadáspontja közelében
kialakuló rendezett membrán szerkezet. A plazminogén aktivációjának mérése (8. ábra)
arányosságot mutat a vezikulákban lévő anionos foszfolipid frakció (PS) nagysága, és a
plazminogén aktiválódás gátlása között. A kötődési erősség tPA és foszfolipidek, illetve
plazmin és foszfolipidek között szintén arányos a negatív töltésű PS mennyiségével. Az
ultracentrifugálással végzett szedimentációs mérésekben a PCPS 1:1 keverék 30 % - al
több plazmint távolít el a felülúszóból, minta 3:1 keverék. A disszociációs egyensúlyi
konstansok értéke szintén egy nagyságrenddel nagyobb PCPS 3:1 keveréknél mint
PCPS 1:1 – nél, plazminra és tPA – ra vonatkoztatva is.

A negatív töltés önmagában nem elegendő a fibrinolitkus rendszer befolyásolására.
Vízoldékony,

rövid

szénláncú

zsírsavakat

tartalmazó

DHPS

4.5

g/l

–

es

koncentrációban (ami a hatásos membránképző foszfolipid koncentráció többszöröse)
alkalmazva sem változatja meg a fibrinolízis idejét, sem a plazminogén aktivációra
nincsen hatással. Nemcsak a membrán jelenléte, hanem annak rendezettsége is fontos. A
rendezett gél fázisban lévő PCPS 1:1 foszfolipid keverékek (amiknek olvadáspontja 41
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ºC), 37 ºC – on gátolják a tPA indukálta fibrinolízist. Ha a membrán az olvadáspont
felett, folyadék kristályos állapotban van, akkor ez a gátló hatás teljesen eltűnik, ahogy
az a 3b ábrán látható, poPCPS keverék esetében. Ennek a keveréknek az olvadáspontja
33 ºC, és 25 ºC – on nagy mértékben megnyújtja a lízisidőt. Ennek megfelelően, a
vérlemezke membrán fibrinolízist gátló hatása is erősebb 25 ºC – on, mert a vérlemezke
membrán zsírsavösszetételéből következik, hogy ezen a hőmérsékleten a membrán gél
állapotú [66]. A vérlemezke membránban elhelyezkedő fehérjék hozzájárulhatnak
ahhoz, hogy a membrán bizonyos részei az olvadáspont fölött is gél állapotban
maradjanak [67,96,97]. Ezzel magyarázható az a megfigyelés is, hogy a trombocita
homogenátum 25 és 37 ºC – on is közel azonos mértékben gátolja a fibrinolízist, míg a
trombocita membránból származó foszfolipidek csak az olvadáspont alatt rendelkeznek
jelentős fibrinolízis gátló hatással. A gél fázis fibrinolízist gátló hatásával lehet
magyarázni azt is, hogy egyes tanulmányokban, ahol az alveolusokban kialakuló
fibrinlerakódások feloldását a surfactant modellezésére használt (gél fázisban lévő)
dipalmitoil foszfolipidek lelassították [90,95], míg mások akik természetes telítetlen
zsírsavakat is tartalmazó keverékeket használtak, nem tapasztaltak ilyen hatást [98].
Miután adott hőmérsékleten a gél fázisban lévő membránszakaszok kialakulása arányos
a

membrán

foszfolipidjeit

alkotó

telített

zsírsavak

mennyiségével,

így

a

megfigyeléseink részben magyarázhatják a telítetlen zsírsavak fogyasztásának
atherotrombózisra gyakorolt kedvező hatását. A fluidabb membránok csökkent
antifibrinolitikus

potenciálja

talán

kiegyensúlyozza

a

protrombináz

komplex

kialakulását gyorsító hatásukat [99].

A mikrokaloriméterben kapott adatok felhasználásával lehetséges kideríteni a gél
fázishoz köthető fibrinolízis gátlás termodinamikai hátterét. Kísérleti körülmények
között a foszfolipid vezikulák kölcsönhatása plazminnal, plazminogénnel és tPA – val
endoterm (11., 12. ábra), és a folyamat spontán végbemegy, amennyiben a rendszer
entrópiája nő (1. táblázat). Az entrópia növekedését valószínűleg a gél fázisban lévő
vezikulák membránszerkezetének fehérjék általi átrendeződése okozza. Amennyiben a
foszfolipid vezikulák eredetileg is a rendezetlen folyadék kristályos állapotban vannak,
kölcsönhatások kialakulásának lehetősége termodinamikailag korlátozott.
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A membránszerkezet kialakulásának szükségessége felveti azt a lehetőséget, hogy az
egymáshoz kapcsolódó foszfolipid molekulák kitöltik a fibrinháló pórusait, és így
gátolják a különböző fehérjéknek a trombusba jutását. Ezt a feltételezést erősíti meg a
konfokális mikroszkóppal mért fehérjék által kialakított felszíni rétegvastagság (7.
ábra), illetve a trombusba diffundált fehérjék eltérő mennyisége (10. ábra). A fibrinbe
kevert negatív töltéssel rendelkező vezikulák 25 % - al csökkentik a fibrinbe jutott tPA
mennyiségét, és a tPA által elfoglalt felszíni réteg vastagsága 70 és 100 % között
változik az anionos foszfolipidek mennyiségétől függően, foszfolipid mentes fibrinhez
viszonyítva. A plazmin penetrációját is gátolják az anionos foszfolipidek, mind a
fibrinbe jutott enzim mennyisége, mind az általa kialakított rétegvastagság a felére
csökken, tiszta fibrinhez viszonyítva.

A foszfolipid vezikulák nem csupán diffúziós barriert képeznek a trombus külső
felszíne felől közelítő fehérjék számára, hanem képesek a fibrinolitikus rendszer
komponenseihez kötődni is (11. ábra). A kötődés erősségére jellemző Kd értékek 0.08
és 7.6 μM között változnak tPA és plazmin esetén, a mért Kd értékek a foszfolipid
keverékekben lévő negatív töltésű foszfolipid mennyiségével fordítottan arányosak. A
plazminogén a plazminhoz képest egy nagyságrenddel magasabb Kd értékkel kötődik a
foszfolipidekhez. A monolayer és a vezikuláris formában lévő foszfolipidek és a
fehérjék közötti eltérő kötődési paraméterek jelzik, hogy a kötődés erősségének
szempontjából fontos a foszfolipid felszín görbülete, ugyanis mindhárom fehérje
esetében a kötőhely hozzávetőlegesen 100 – 200 foszfolipid molekulából áll (1.
táblázat), ami 150 – 200 nm2 – es területnek felel meg [100]. A kötőhely pontos
szerkezetét nem tudtuk vizsgálni, ennek felderítése további kísérleteket igényel. Nem
egyértelmű továbbá, hogy a monolayer vagy a vezikuláris forma közelíti meg jobban a
foszfolipidek elhelyezkedését a trombusban. Legnagyobb a valószínűsége annak, hogy
az in vivo kialakuló kölcsönhatások paraméterei abba a tartományba esnek, amelyet a
két szélsőséges foszfolipid térszerkezet alapján határoztunk meg. A foszfolipidek
alternatív kötődési helyeket biztosítanak a fibrinolitikus rendszer fehérjéinek számára a
trombuson belül, és ezzel néhány, látszólag paradox megfigyelést lehet igazolni, pl.
hogy a trombushoz kötődött plazminogén mennyisége fordítottan arányos a trombus
feloldhatóságával [101]. A foszoflipidek által okozott fibrinolízis gátlás is annak lehet

57

az eredménye, hogy a trombuson belül a fibrin és a foszfolipidek kompetálnak
egymással a fibrinolitikus fehérjékhez való kötődésért. Az általunk meghatározott
kötődési affinitások összemérhetők a natív plazminogén és fibrin (38 µM),
proteolitikusan módosított plazminogén és fibrin (0.32 µM), illetve tPA és fibrin (0.02 1 µM ) között létrejövő kötődések erősségével [30]. A fiziológiás plazminogén
koncentrációt figyelembe véve a foszfolipidek fehérje kötő hatása in vivo plazminogén
esetében lehet fontos.

A trombusban lévő miozin szintén képes a tPA illetve uPA indukálta fibrinolízis
gátlására. A gátlás egyik oka lehet, hogy a miozin alternatív szubsztrátja a plazminnak,
az a miozint képes elhasítani [102,103]. A miozin a tPA indukálta fibrinolízist
maximális mértékben 0.6 μM és 1 μM közötti koncentrációtartományban gátolja. A
miozin koncentrációját 2 μM – ra emelve a fibrinolízis gátlása majdnem teljes
mértékben megszűnik. A gátlás mértékének ilyen változása a miozinnak a tPA –
plazminogén kölcsönhatásban betöltött kofaktor szerepével magyarázható [79], ugyanis
ha a plazminogént uPA – val aktiváljuk (a folyamat nem igényel kofaktort), a miozin
koncentrációjával arányos mértékben nő a fibrinolízis ideje. Ezért valószínűsíthető,
hogy ha a trombus 1 μM körüli koncentrációban tartalmaz miozint, az nem tudja
betölteni kofaktor funkcióját, feltehetően a fibrinhez való kötődése miatt.

A fibrinolízis ilyen különleges módon való gátlását okozhatja a nem tökéletesen
végbement

fibrin

polimerizáció.

Az

áramlási

rendszerben

végzett

mérések

bebizonyították, hogy ilyenkor a fibrinháló teljes szétesése már alacsonyabb
szolubilizáltsági fokon megindul, ami kevésbé ellenálló fibrinszerkezetre utal (15. ábra).
A fibrinszerkezet megváltozására enged következtetni a fibrinbe diffundált Eu3+ - jelzett
tPA mennyiségének mérése is. A fibrinbe jutott tPA mennyisége jelentősen csökkent ha
a fibrin 1 μM koncentrációjú miozint tartalmazott, míg 2 μM miozin esetében nem volt
számottevő eltérés a tiszta fibrinhez viszonyítva. Ez az eredmény is azt sugallja, hogy
nagy mennyiségű miozin jelenlétében lazább szerkezetű trombus jön létre.

A trombus szerkezetét, illetve lebontási tulajdonságait nemcsak a sejtes elemekből
származó fehérjék, hanem a vérben nagy mennyiségben található proteinek is
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befolyásolhatják. Leírták, hogy IgG jelenlétében a fibrinszálak hossz / tömeg aránya
megváltozik [104]. Áramlási rendszerben végzett méréseink bebizonyították, hogy
fiziológiás körülmények között termelődő IgG a trombust ellenállóbbá teszi a plazmin
által történő lebontással szemben (16. ábra). Ha az IgG tulajdonságai megváltoznak, az
patológiás tünetek kialakulásához vezethet. APS – ben szenvedő betegből izolált IgG a
fibrinolízis idejét áramlási körülmények között jelentősen megnyújtotta. Ellentétes
irányú kóros eltérésre is sikerült példát találni, Q – lázban szenvedő beteg IgG frakciója
nem fejti ki a normál IgG – re jellemző fibrin stabilizáló hatást.

Kísérleteimben néhány trombusban in vivo körülmények között előforduló anyag
fibrinolízisre kifejtett hatását vizsgáltam. Eredményeinkből kiderült, hogy az in vivo
lejátszódó trombolízis igen bonyolult, sok paraméter által befolyásolt folyamat, amit in
vitro kísérletekkel nehéz pontosan modellezni. A trombolízist befolyásoló tényezők
hatását külön – külön vizsgálva lehet következtetni az egész folyamatra gyakorolt
hatásukra, aminek modellezése hasznos eszköz lehet új trombolitikus terápiás strategiák
kidolgozásához.
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6. Új eredmények összefoglalása, és az azokból
levonható következtetések

1. Az artériás thrombusok jelentős mennyiségű (5 g/L körül) foszfolipidet (ábra) és
miozint tartalmaznak (4. és 13.. ábra).
2. A vérlemezke eredetű valamint a szintetikus foszfolipidek lelassítják a tPA-indukálta
fibrinoldást (5. ábra) és hatásuk additív az α2-plazmin inhibitorral a plazmin gátlás
tekintetében (6. ábra).
3. A foszfolipidek gátolják a fibrin felszínén történő plazminogén aktivációt (8. ábra).
4. A foszfolipidek gátolják a tPA, plazminogén és plazmin penetrációját fibrinbe (9. és
10. ábra) feltehetőleg a fibrinpórusok kitöltésével.
5. A foszfolipidek megkötik a fibrinolitikus ágenseket (különösen a plazmint) ezzel is
védve a fibrint (11. és 12. ábra, 1. Táblázat).
6. A miozin koncentráció-függő mértékben gátolja a tPA által indukált fibrinolízist (14.
és 15. ábra), ugyanakkor a miozin jelenléte fibrin-destabilizáló hatást gyakorol.
Ezek alapján a következő megállapításokra jutottunk:
1. Az artériás thrombusokban levő foszfolipidek koncentrációja elegendő ahhoz, hogy
jelentősen gátolja a tPA-indukálta fibrinolízist.
2. Ez a hatás határozottan elkülönül a thrombociták fehérje komponenseitől, tehát
kiegészíti az thrombocita eredetű plazminogén aktivátor inhibitor 1 (PAI-1), XIIIa
faktor, α2-plazmin inhibitor ismert fibrin stabilizáló hatásait.
3. A leírt foszfolipid hatások bizonyos szerkezeti feltételekhez kötődnek: anionos
poláros fej és kis fluiditású membránelrendeződés szükséges a maximális fibrinolízisgátláshoz. Mivel ez utóbbi tulajdonság szorosan összefügg a foszfolipidek telített
zsírsav tartalmával, a most leírt jelenség új tényezője lehet a telítetlen zsírsavak régóta
ismert kedvező hatásának az atherothrombózis visszaszorításában.
4. A trombolitikus ágensek hatékonyságát olyan rendszerekben és módszerekkel kell
vizsgálni, amelyek maximálisan megközelítik a thrombus összetételét, illetve
körülményeit.
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7. Összegzés

Artériás trombusban nagy mennyiségű miozint és foszfolipidet mutattunk ki, amelyek
feltehetőleg a trombusban elhalt vérlemezkékből származnak. Kísérletinkben arra
kerestük a választ, hogy ezek az anyagok hogyan befolyásolják a fibrinolízist.
Fehérjementes vérlemezke – membrán és szintetikus foszfolipidből álló vezikulák
gátolják in vitro a tPA által indukált fibrinolízist, a plazminogén aktiváció és a plazmin
működés gátlásával. A plazminogén aktivációt szintetikus foszfolipid vezikulák az
anionos töltésű foszfolipid mennyiségével egyenes arányban gátoják. A tPA és plazmin
fibrin felszínen való alkalmazásakor a fibrinbenbe penetrált tPA mennyiségét 75% - al,
a tPA által kialakított rétegvastagságot 30 %- al csökkentik, plazmin esetében ez az
arány mindkét esetben 50% - os. A foszfolipidek nemcsak diffúziós barriert képeznek,
hanem képesek a fibrinolitikus rendszer komponenseihez kötődni, amelyre az
izotermikus kalorimetriás titrálás tanúsága szerint 0.35 – 7.64 μM közötti disszociációs
állandók jellemzők. A kötődés a foszfolipidek és a fibrinolitikus fehérjék között
endotermikus és az entrópia növekedésével jár. A miozin szintén gátolja a tPA indukálta
fibrinolízist, legnagyobb mértékben 1 μM koncentrációban, ha ennél nagyobb
mennyiségben található, akkor a plazminogén aktivitásban betöltött kofaktor funkciója
miatt a gátlás mértéke csökken. A miozin a fibrinolízis gátlása mellett befolyásolja a
fibrin – polimerizációt, áramlási rendszerben a fibrin szétesése alacsonyabb
szolubilizációs fokon indul meg, de a fibrinolízis gátlása miatt a lízisidő kétszeresére nő
a miozint nem tartalmazó fibrinnel szemben. Eredményeink segítik az in vivo
alkalmazott

trombolitikumok

működésének

jobb

megértését,

hozzájárulhatnak hatékonyabb molekulák kifejlesztéséhez is.
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és

a

jövőben

8. Summary
The presented results provide evidence that arterial thrombi contain massive quantity of
phospholipid and myosin, originating from platelets occluded in thrombi. In our
experiments we searched the answer how these materials affect the process of
fibrinolysis. Protein-free platelet – membrane and vesicles containing synthetic
phospholipids inhibit the tPA-induced fibrinolysis, affecting the plasminogen activation
and plasmin function. Synthetic phospholipid vesicles inhibit the plasminogen
activation in correlation with the anionic phospholipid fraction. Applying tPA and
plasmin on the surface of fibrin, phospholipid vesicles reduce the amount of tPA
penetrated into the clot by 75% and the depth of the layer occupied by the tPA by 30%,
whereas for plasmin both of these parameters decrease by approximately 50 %. The
phospholipids form not only diffusion barrier, they also bind the components of the
fibrinolytic system. Isothermal titration calorimetry shows binding characterized with
dissociation constants in the range 0.35 – 7.64 μM. The binding between the
phospholipids and the fibrinolytic proteins is accompanied by increase in the entropy.
Myosin also inhibits the tPA-induced fibrinolysis, maximally when its concentration is
1 μM. If the concentration of myosin is higher than this value, the rate of the inhibition
decreases because of the cofactor role of myosin in the plasminogen activation. In
addition to the inhibition of fibrinolysis myosin also affects the fibrin polymerization, as
evidenced by the changes of fibrin dissolution under flow conditions (disintegration of
fibrin starts at a lower degree of digestion despite the slower fibrinolysis in the presence
of myosin). Our results contribute to better understanding of the mechanism of action of
thrombolytics applied currently in human therapy and to the development of new agents
designed to act more efficiently in the complex in vivo environment.
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