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4.6. Kúraszerű halfogyasztás hatása hiperkoleszterinémiás önkéntesek
prosztanoid szintjeire

Részt vettünk egy prevenciós céllal végzett vizsgálatban is. Háromhetes 
busahús fogyasztás hatását vizsgáltuk magas kiindulási koleszterin szinttel 
rendelkező, látszólag egészséges 30 felnőttben. A heti 1000 vagy 1800 g busa 
hatása nem tért el egymástól jelentős mértékben. A halat az önkéntesek 
kedvelték, és a kúra során mellékhatás nem lépett fel. A széleskörű vizsgálat 
eredményei közül a halfogyasztás 6KPGF és TXB2 szintekre kifejtett hatása 
lényeges számunkra. A háromhetes halfogyasztás a plazma 6KPGF és TXB2 
szinteket nem befolyásolta jelentős mértékben. A vérlemezkék TXA2-termelő 
kapacitását tükröző szérum TXB2 szint a kúra végére 27 %-kal csökkent 
(375±26,4 vs. 513±33,6 ng/ml, p<0,01). A vérlemezkeszám állandó értéken 
maradt. Két héttel a kúra befejezése után a thrombocyták TXB2 termelő 
kapacitása a kiindulási érték felé mozdult el. Az egyénenkénti szérum TXB2 
szint változást illetően a kúra ideje alatt normálizálódási tendenciát 
tapasztaltunk. A szérum TXB2 meghatározása a plazma TXB2 méréshez 
bevezetett módszer segítségével történt, természetesen a szérumra adaptálva. A 
szérumot ezerszeresre hígítottuk az extrakció előtt, majd kétszeresre az 
extraktum visszaoldásakor, s RIA-háttérként hígított kevert PG-mentes 
szérumot használtunk. Az extrakciós hatásfokot változatlannak tekintettem.

1. A kitűzött kutatási feladat előzményei

A prosztaglandinok (PG-ok) a lipidek sokszínű csoportjába tartozó, 18-20 
szénatomos, többszörösen telítetlen zsírsavak. A növényi táplálék két alapvető 
esszenciális zsírsava, a linolsav (18:2n-6) és az alfa-linolénsav (18:3n-3), a 
szervezetben alakul át a PG-ok szintézisének kiindulási zsírsavaivá: dihomo- 
gamma-linolénsavvá, arachidonsavvá (AA, 20:4n-6) és eikozapentaénsawá 
(EPA. 20:5n-6). Utóbbi három származtatott zsírsavat az állati hús és zsiradék 
ill. a hal és egyéb tengeri élőlények olaja is tartalmazza.

A kettes típusú PG-ok kiindulási anyaga, az AA, a foszfolipidekből 
szabadul fel, a legtöbb szövetben a foszfolipáz A2 enzim segítségével, melynek 
aktiválódását a sejtmembrán zavarai váltják ki (kémiai vagy mechanikai 
stimuláló hatás). Az AA-ból az ún. AA-kaszkádban ciklikus endoperoxidok 
képződnek (PGG2 és PGH2), melyek továbbalakulása a prosztanoidok 
képződéséhez vezet. Az érrendszeri hatásaiban legfontosabbnak tekinthető 
prosztaciklin (PG12) és thromboxán A2 (TXA2) szintetáz enzimek hatására 
képződik izomerációs folyamatban, mindkettő labilis, biciklusos vegyület, ezért 
általában gyorsan hidrolizálnak 6-keto-PGF|a ill. TXB2 képződése közben. A 
PGI2 és TXA2 viszonylagos stabilitása a keringésben bizonyos plazma 
faktoroknak köszönhető (albuminhoz kötött formában vannak jelen, ezen belül 
a PGl2-t stabilizáló faktor az apolipoprotein A], a HDL-koleszterin 
apoproteinje).

M. Hamberg és B. Samuelsson 1975-ben fedezték fel, hogy humán 
vérlemezkékben AA-ból főként TXA2 képződik, mely erős vérlemezke 
aggregátor és érösszehúzó anyag. Érszövetben, mikroerekben és kapillárisokban 
a PGI2 a fő AA termék. A PGI2 fő termelője az endothelium. A PGI2 a ma 
ismert leghatékonyabb olyan vegyület, mely gátolja a vérlemezkék aggregációját 
és csökkenti a vérnyomást, az összes érfalat érintő értágító hatásán keresztül. A 
PGI2 és TXA2 így biológiai értelemben a homeosztázis mechanizmusának két 
ellentétes pólusát képviseli.

A legutóbbi évtized intenzív kutatási eredményei arról tanúskodnak, hogy 
a szív- és érrendszeri megbetegedésekben valószínűleg az endothelium játssza a 
döntő szerepet. Az ér felszíne, az endothelium, a vérlemezke-aktiválódás- és 
thrombosis-gátló, valamint fibrinolitikus tulajdonságaival hozzájárul a vér 
fluiditásának megtartásához. Az endothel sejtek szabályozzák az érszövet 
perfúzióját és az intimális símaizomsejt szaporodást. A sejtek aktiválódása vagy

Eredményeink arra engednek következtetni, hogy a prosztanoidok, ezen 
belül a PGI2-TXA2 rendszer vizsgálata és mérése jelenleg és a jövőben is 
segítséget nyújthat a különböző fokú érfali és érrendszeri elváltozások 
tanulmányozásához, s a kidolgozott módszer alkalmazhatónak mutatkozott 
számos vizsgálati csoportban. Az értekezés végén összefoglalásra kerültek a 
cardiovascularis megbetegedések gyógyszeres kezelésének, a táplálkozásnak és 
az életmódnak a hatásai a PGI2-TXA2 rendszerre.
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4.4. Összefüggés a TXB2 szintek és a koleszterin / A1 között egészséges
felnőttekben

sérülése rendellenes működést eredményez, és érgörcshöz, thrombosishoz és 
általában érelmeszesedéshez vezethet.

A PGI2 a vérlemezke aggregáció gátlását a vérlemezkék ciklikus-AMP 
(cAMP) szintjének növelésén keresztül fejti ki. Ezáltal a vérlemezkefunkció 
gátlódik, adhéziójuk, kiválasztásuk csökken, s az aggregáció gátlódik. A PGI2 
blokkolja az atherosclerotikus folyamat korai szakaszára jellemző intimális 
símaizomsejt szaporodást és a mitogén anyagok felszabadulását. A PGI2 a 
véralvadási folyamat szabályozásában is részt vesz. A fibrinogén-fibrin 
átalakulást gátolja, és növeli a fíbrínolízist a proteáz plazminogén aktivátor 
serkentésén keresztül. A PGI2 egyéb antithrombotikus hatásaira csak újabb 
vizsgálatok során derült fény. A PGI2 szabályozza az érfali koleszterin 
metabolizmust is: a koleszterin-észter hidrolízist növeli, a koleszterin-észterek 
szintézisét és az érfali LDL-influxot pedig csökkenti.

A makroszkopikus érfali elváltozások megjelenésekor az érfal PGI2 
termelése lecsökken, majd megszűnik az érfali enzimek csökkent működése 
következtében, melyhez a lipidperoxidok felszabadulása is hozzájárul. A 
csökkent PGI2 szint miatt aktiválódhatnak a vérlemezkék, az aktiválódott 
vérlemezkékböl TX-ok és más anyagok szabadulnak fel, megindul a 
thrombocyták aggregációja, majd kis thrombusok képződnek, melyek az ereket 
szűkítik, illetve részben továbbhaladva a keringéssel a véráramlást lassítják ill. 
megakadályozzák. Az atherothrombotikus folyamatot a hiperlipidémia nagyban 
elősegíti, mert a vérlemezkék koleszterin tartalmának növekedésével nő a TXA2 
képződés. A thrombocyták ciklooxigenáz enzimének gátlásán alapuló aszpirin 
terápia sikerei azt jelzik, hogy a TXA2 valóban lényeges szerepet játszik a 
thrombusok kialakulásában. Az aszpirin (ASA) a koronária infarktus 
mortalitását 40-60 %-kal csökkentheti, illetve hatékony az instabil angina és a 
terhességi magas vérnyomás kezelésében is.

Általánosan elfogadott, hogy az olyan betegségekben, ahol tendencia 
mutatható ki a thrombusok képződésére, a TXA2/PGI2 arány megnő, vagy a 
PGÍ2 csökkenése, vagy a TXA2 emelkedése vagy mindkettő miatt; ugyanakkor 
a megnövekedett vérzési tendenciájú betegségekben az eltolódás ennek 
fordítottja. Emelkedett TXA2 szinteket és fokozott thrombocyta aggregációs 
hajlamot írtak le akut szívizom infarktuson átesett betegekben és instabil 
anginás megbetegedésekben. Akut mellkasi fájdalmakat jelző betegekben a 
megemelkedett TXB2 kiválasztás diagnosztikai értékű lehet az infarktus vagy 
az anginás roham előrejelzésére. A diabetes mellitus szintén magasabb TXA2 és 
alacsonyabb PGI2 termeléssel jár együtt. Az utóbbi évtizedben nyilvánvalóvá 
vált, hogy a terhességi komplikációk jelentős része a placenta artériák 
endotheljében kimutatható morfológiai elváltozások következménye. A szöveti

78 normo- és hiperkoleszterinémiás, de az érrendszeri megbetegedések 
klinikai tüneteit nem mutató önkéntes adatait dolgoztuk fel. Az összkoleszterin 
szint és az atherogen koleszterin-frakciók aránya (AI) a férfiakban enyhén 
magasabb, a TXB2 szint viszont gyakorlatilag egyező volt (2. Táblázat). Az 
összkoleszterin és az AI a TX/6K aránnyal is szoros pozitív összefüggést 
mutatott, mely az eikozanoidokban és a lipidekben kimutatható atherogen 
hajlam együttes megjelenésére, s a rendellenességeiknek együttes kezelési 
lehetőségére utal. A 6K.PGF szint a felnőttekben a fiatalokéval 
összeegyeztethető, átlagosan 50 pg/ml körüli érték volt, és egyik vizsgált 
paraméterrel sem mutatott szoros kapcsolatot.

2.Táblázat
Össz-Ch
(mmol/1)

TXB2
(pg/ml)

AIn

3,8±0,3 ** 
5,3±0,4 
4,5±0,3 **

5,5±0,3 * 
6,2±0,3 ** 
5,9±0,2 **

276±27 
265±36 
271±22

Nők 
Férfiak 37
Együtt 78

41

átlag ± SEM, * p < 0,05, ** p< 0,01 pozitív korreláció a TXB2 szinttel

4.5. Terhesség-indukált magas vérnyomás hatása a köldökzsinór vénában mért
6KPGF szintre

A terhes nők körében végzett széleskörű vizsgálatnak egy kis részét 
képezte a szülés során nyert köldökzsinór vér 6KPGF mérése. A méhlepény) 
viszonyokat tükröző köldökzsinór vénás vérben mérhető 6KPGF 
koncentrációkat összehasonlítottuk egészséges, komplikációktól mentes 
terhességben és hipertenziós terhességben (H-gesztózis). A terhesség-indukált 
magas vérnyomás a köldökzsinór vénás vérben a 6KPGF koncentráció 
csökkenésével járt együtt (141,8±12,0 (n=15) vs. 218,3± 26,3 pg/ml (n=20), 
p<0,05). Ennek oka vélhetően a keringési rendellenességek tüneteit mutató 
terhességek során az uteroplacental is erekben megfigyelhető akut 
arteriosclerosis, párhuzamosan kimutatható lipid szint emelkedéssel és 
lipidperoxidációval.
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oxigénhiány miatt fibrinoid és lipid necrosis lép fel, és az érlumen szűkül. A 
placentában kialakuló akut arteriosclerosis következménye az anyai oldalon a 
magas vérnyomás, a terhességi diabetes, s egyebek mellett a máj- és 
veserendellenességek megjelenése. Toxaemiás, praeeclampsiás terhességben 
általában csökkent 6KPGF produkciót mutattak ki az anyai vérben, a 
placentában és a köldökzsinór vérben is. A köldökvéna szállítja placenta által 
"szűrt", oxigénben gazdag vért a magzat felé. A köldökvénában a PGI2 termelés 
szoros összefüggésben van a véráramlással, ezáltal a magzat vérellátásával.

A PG-ok és rokon vegyületeik mérése biológiai mintában számos 
nehézséget vet fel. A prosztanoidok a véráramba jutva gyorsan inaktiválódnak, 
emiatt valószínű, hogy hatásukat a képződési helyük közelében fejtik ki. A PG- 
ok nem tárolódnak a sejtekben, kémiai vagy mechanikai stimulus hatására 
viszont szintézisük ugrásszerűen megnő. A prosztanoidok kvantitatív mérési 
módszerei közül napjainkban elfogadott az előzetes tisztítási lépéssel kombinált 
RTA meghatározás. A RIA rendkívül érzékeny és specifikus. A humán 
vérplazma 6KPGF és TXB2 szintek meghatározására sokféle szelektív 
extrakciós lépés kidolgozására került sor. Ezek legegyszerűbb fajtája a 
különböző szerves oldószerekkel végzett extrakció. A 18-as szénhidrogén
láncokkal (Cj g) apolárosított szilikagél szilárdfázisú extrakciós eljárások 
bevezetése a PG analízisbe W.S. Powell nevéhez fűződik. Az azóta kidolgozott 
eljárások megoszlanak az egyes tisztítási lépések számában és minőségében. Az 
eljárásnak kisebb az oldószerigénye, s a gyűjtött fázis tisztább, könnyebben 
kezelhető. Irodalmi adatok támasztják alá a módszer megbízhatóságát, jó 
hatásfokát és precizitását.

3. ábra

LEÁNYOK FIÚK

TX/PG (x) AI (О) TX/PG (x) AI (О)

--------- -
* *

-2,5 - 2,5* *

- 1

3-11 16-1912-15 3-12 13-16 17-20

p < 0,01 az előző korcsoporthoz képest* p < 0,05 és * *

4.3. 6KPGF és TXB2 szintek fiatalkori infarktusos családok gyermekeiben
Az olyan családokban, melyekben a szív- és érrendszeri betegségek 

veszélyeztető tényezői (hiperkoleszterinémia, magasvémyomás, cukorbetegség 
stb.) halmozódnak, illetve az akut szív- és érrendszeri megbetegedés 
(koronáriainfarktus, agyvérzés stb.) fiatal korban vagy szintén halmozottan 
fordul elő, ott az utódokban is kimutathatóan nagyobb számban jelennek meg 
az érrendszerrel kapcsolatos rendellenességek. A genetikailag veszélyeztetett 
helyzetben lévő gyermekekre irányuló, kórházunkban végzett komplex 
szűrővizsgálatnak egy részét képezte a PGI2-TXA2 rendszer tanulmányozása. A 
fiatalkori szívizom infarktuson átesett szülők utódaiban (n=167) a 6KPGF 
koncentrációja a plazmában jelentősen csökkent, főként a fiúkban (41,7 vs. 
52,7 pg/ml a lányokban és 39,1 vs. 67,9 a fiúkban). А TXB2 koncentrációban 
nem volt lényeges az eltérés. A kóros, kiugróan alacsony 6KPGF és nagyon 
magas TXA2 értékek másfél-kétszer olyan gyakoriak voltak a pozitív 
anamnézisű gyermekekben ill. fiatalokban, mint az egészséges családok 
utódaiban.

1

2. Célkitűzések

1. Alkalmas módszer kidolgozása humán plazmaminták 6KPGF és TXA2 
tartalmának meghatározására.

2. Az eljárás minőségének ellenőrzése.
3. Érrendszeri megbetegedések szempontjából különböző veszélyeztetettségben

lévő csoportok vizsgálata, esetleges összefüggések keresése a prosztanoid és 
a koleszterin szintek között:
- negatív családi anamnézisű gyermekek
- infarktuson átesett szülök gyermekei
- felnőtt egészséges lakosok
- magas vémyomású terhes nők.

4. Kúraszerű halfogyasztás hatásának tanulmányozása hiperkoleszterinémiás 
önkéntesekben.
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4.2. Egészséges gyermekek 6KPGF és TXB2 szintiéi
A morfológiai tanulmányok, azt mutatják, hogy az aorta és a 

szívkoszorúerek elváltozásai már gyermekkorban kimutathatók, előbb intima 
megvastagodással és habossejt felhalmozódással kisért zsíros csikókként. A 
második évtized felétől már jelentősen növekedett számban mutattak ki az 
aortában fíbrotikus plakkokat és habossejt léziókat, jelentős lipid 
felhalmozódással és intima nekrózissal. A koronáriákban a körfolyamat később 
kezdődik, mint az aortában, de elváltozásai szintén fiatal korban kimutathatók. 
Az érelmeszesedés megelőzése tehát potenciális gyermekgyógyászati feladattá 
vált, beleértve a megbetegedés hajlamosító tényezőinek felmérését.

Az érrendszeri megbetegedések szempontjából negatív családi 
anamnézisű, 3-20 éves korú, egészséges leányokban és fiúkban (85 leány és 53 
fiú) 3 korcsoportban, hasonló tendenciájú, de különböző erősségű változásokat 
figyeltünk meg. Lényeges nemi különbséget egyik korcsoportban sem találtunk 
a 6KPGF és a TXB2 szintek között. A 6KPGF koncentráció serdülőkor idején 
minimálisan emelkedett, majd csökkent; a TXB2 szint pedig fokozatosan 
csökkent mindkét nemben. A pubertáskor után a fiúkban a 6KPGF szintjének 
csökkenése (54,1 ±6,9 vs. 79,9±9,5 (±SEM) pg/ml), a leányokban a TXB2 
plazmában mért koncentrációjának csökkenése (183±20 vs. 295±52 pg/ml) volt 
legjellemzőbb. Mivel a PGI2-TXA2 közötti egyensúly járul hozzá ahhoz, hogy 
a nyugalmi értónus fennmaradjon, a TX/6K arány kiszámítása hasznos 
információt adhat. A TX/6K arány a serdülőkorig csökkent, majd a fiúkban 
erősen megemelkedett, és 17-20 éves korban már magasabb lett, mint a 
lányokban, a 6KPGF szint erős csökkenésének következtében (3. ábra).

Megfigyelhető, hogy a serdülőkor előtt, ha nem is jelentős mértékben, de 
a fiúkban volt enyhén magasabb a 6KPGF szint, s ezáltal kedvezőbb a TX/6K 
arány. Szakirodalmi adatok szerint kb. 13 éves korig a fiúkban a HDL- 
koleszterin szint enyhén magasabb, az összkoleszterin szint alacsonyabb, s a 
vérnyomás is kedvezőbb, mint a leányokban. A második évtized végére 
azonban minden említett paraméter kedvezőtlen irányba tolódik el, s a fiatal 
férfiak kedvezőtlenebb helyzetbe kerülnek nőtársaiknál. Az egészséges ifjú 
fiatalemberekben a nemi éréssel megmutatkozó kedvezőtlen tendencia a TX/6K 
arány eltolódásában összefügghet a férfiak természetszerűleg nagyobb 
rizikójával. Az eredmények hátterében a nagyobb számú érfali elváltozások, a 
ciklooxigenáz enzim aktivitásának csökkenése, lipid rendellenességek és 
lipidperoxidáció illetve a nemi hormonok hatása állhat. Az atherogén hajlamot a 
lipidek oldaláról tükröző AI szintén a lányokban volt magasabb a pubertáskorig, 
majd a fiúkban lényegesen megemelkedett a serdülőkor után, s elérte a leányok 
átlagos értékét (3. ábra).

3. Alkalmazott módszerek

Humán plazmaminták 6KPGF és TXA2 tartalmának meghatározásához 
vizsgálatra került többféle tisztítási eljárás. Elsőként oldószeres extrakciók: 3x 
etilacetáttal, dietiléterrel; petroléteres és vizes mosásokkal kombinálva. A 
végleges, C18-extrakciós módszer W. S. Powell és N. Maurin és mások által 
leközölt több eljárás kombinálásával készült, sajátosan alkalmazva a 
laboratóriumunk lehetőségeire. Háromféle Cjg-szilárd töltetet hasonlítottam 
össze a 6KPGF és a TXB2 szelektív visszanyerése szempontjából: a Sigma 
cégtől beszerezhető fázist, a magyar Samplex töltetet (Bioszeparációs GMK, 
Budafok) és a Sep-Pak patront (Waters, USA). Az extrakció menete:
1. 1,5-2 ml plazma savanyítása egytized térfogatú 2 M-os citromsavval pH 3-ra
2. A savanyított plazma kétszeri, lassú átnyomása az oszlopon 10 ml-es

fecskendőn keresztül
3. Az oszlop mosása 6 ml d. vízzel a poláros anyagok, nagy molekulák

eltávolítására
4. Mosás 6 ml 10 %-os etanollal a poláros lipidek, foszfolipidek eltávolítása

céljából
5. Szelektív mosás petroléterrel (30-40 vagy 40-70 °C-os párlat) a nyíltláncú

hidroxi-zsírsavak és a neutrális lipidek eltávolítására
6. A prosztanoidok elúciója (lassan) az oszlopról 8 ml etilacetáttal
7. Az etilacetát bepárlása (főként) vákumhídon vagy N2-áramban
8. Az extraktum visszaoldása RIA pufferten, a minták esetleges tárolása

mérésig -25 °C-on.
A 6KPGF meghatározásnál a visszaoldáskor (8.) általában ötszörös dúsítás 
történt.

Vizsgálataink során a kísérleti körülmények maximális standardizálására 
törekedtünk (éhgyomri vérvétel; egy adott vizsgálati sorozatban a vérvételt és a 
mintakezelést gyorsan, és lehetőleg ugyanazon személy végezte; az egyes 
betegcsoportok életkor, nem, életvitel (dohányzás, italfogyasztás, gyógyszer
használat) szempontjából homogének voltak). A PG-analízishez Na2-EDTA 
alvadásgátlót és indometacin ciklooxigenáz-gátlót tartalmazó vérplazmát 
használtunk. A R1A meghatározást 125I-6KPGF és 125l-TXB2 RIA kittel 
(Izinta, Izotóp Intézet) végeztük. Az összkoleszterin szint (összK) és a HDL- 
koleszterin frakció (nátriumfoszfor-wolframátos/magnézium-kloridos lecsapás 
után) meghatározása szérumból történt (Sera-Pak, Reanal). Az atherogen 
indexet a Klimov formulával számoltuk: A1 = (összK - HDL.K)/HDL.K.

I .
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1. Táblázat A kidolgozott Cl8 extrakcióval kombinált R1A eljárás fö jellemzői 
(átlag+/- SD)

4. Eredmények és értékelésük

Kórházunk Kutató Laboratóriumában évtizedeken keresztül folytak 
kutatások az érelmeszesedéssel kapcsolatosan. Ma már tudjuk, hogy a 
körfolyamat sokkal hamarabb megkezdődik, mint azt régebben képzelték, 
évtizedekkel korábban, mint ahogy a klinikai tünetek megjelennének. A korai 
elváltozások esetleges indikátorai lehetnek bizonyos potenciális biológiai 
jelentőségű anyagok felszabadulásában és lebomlásában bekövetkezett 
változások is. Mivel a PGI2 és a TXA2 kémiai módszerekkel közvetlenül nem 
mérhető, keringésben lévő szintjükre elfogadottan a metabolitjaik 
koncentrációjából (főként a 6KPGF és TXB2 szintjéből) következtetnek.
4.1. A C18 extrakció-RlA meghatározás minőségellenőrzése:
A kalibrációs görbe felvételénél indokoltnak tűnt a PG-mentes plazmaháttér 
létrehozása, mert ezáltal a mintáinkban az extrakció során visszamaradt 
"hátteret" átlagos mértékben kompenzáltuk, ezáltal jobban közelíteni tudtunk a 
minták valós PG-tartalmához. A mérendő mintákból összekevert alapplazma 
(pool plasma) 6KPGF és TXB2 tartalmát 1 % Norit A-val 10-15 perces 
kevertetés során kötöttük meg. Az eljárás megfelelő minőségűnek bizonyult.
- A plazmaminták direkt, közvetlen mérése nem volt eredményes, a kalibrációs 
görbe a 100-100 p.1 PG-mentes plazma-háttér jelenlétében a TXB2 
meghatározásnál erősen torzult, egészséges gyermekek plazmamintái kb. 5 %- 
ban voltak mérhetők. A minták meghatározhatóságához szükséges, többszörös 
mennyiségű plazma-térfogat bevitele azonban a kalibrációs görbe minőségét 
jelentősen rontotta a 6KPGF mérésnél is.
- Az egyszerű, egyféle oldószerrel vagy oldószer-keverékkel végzett többszöri 
extrakció (etilacetáttal, hexán-izopropanol eleggyel) utáni plazma háttér 
esetünkben a RIA paramétereit (B0/T érték, a görbe karakterisztikus jellege) 
jelentősen kedvezőtlen irányba befolyásolta, így a vizsgált eljárásokat 
elvetettem.
- A több szelektív mosási lépést is tartalmazó dietiléteres extrakciót a ^H- 
PGF2a Izinta kit leírásában ajánlják a gyártók a plazma előkészítésére, illetve 
szerepel dr. Mucha 1. dolgozatában a TXB2 mérés előkészítésére (200. 
irodalom). A dietiléteres extrakció során a RIA paraméterei a PG-mentes 
plazmaextraktum-háttérben sem torzultak jelentősen, a görbe enyhén jobbra 
tolódott ill. nem változott a 6KPGF és a TXB2 mérésnél, a B0/T érték enyhén 
csökkent. Az extrakció minősége bizonyos tekintetben megfelelő volt (alacsony 
"procedure blank", a méréstartományban állandó hatásfok), azonban az 
extrakciós hatásfok 6KPGF-re hozzávetőlegesen 30, és TXB2-re is csak 50 % 
körüli volt.

6KPGF TXB2

В(/Г (%) 
NSB (%) 
IC50 (pg/ml)

42.5 ± 6,8 
5,6 ± 1,4

33.5 ± 6,2

62,3 ± 8,2 
5,4 dt 1,3 

41,7 ±5,8

Extrakciós hatásfok (%) 
Belső variációs együttható 

(intraassay variation) (%) 
Külső variációs együttható 

(interassay variation) (%) 
Méréstartomány 

(humán plazmában) (pg/ml) 
Érzékenység 

(detection limit) (pg/ml) 
Megbízhatóság, 

linearitás
Humán plazmaminták 
mérhetősége (%)

78,3 82,7

9,1 8,3

16,6 16,2

11-600 70 - 2000

4 25

0,974 0,995

94,8 99,2
1

A 10 %-osnál kisebb variációs koefficienssel jellemezhető 
méréstartomány alsó határa 6KPGF mérésnél - plazma szintre számolva - 11 
pg/ml, TXB2 meghatározásnál 70 pg/ml. Plazmamintáink 6KPGF tartalma több 
esetben is alacsonyabb volt a 11 pg/ml szintnél, azonban a számításokból ezeket 
mégsem hagyhattam ki (pl. veszélyeztetett gyermekek), mert az az eredményt 
jobban meghamisította volna, mint az így fellépő pontatlanság. Normál, 
egészséges lakosság körében gyűjtött mintáinkban az ilyen alacsony szint nem 
volt jellemző. Az általunk mért 6KPGF és TXB2 koncentrációk egy 
nagyságrendbe estek a hasonló, - általában C18-extrakcióval kombinált - RIA 
eljárások során megállapított és nemzetközileg döntően elfogadott 
koncentrációkkal. A módszer alkalmassá tehető szérum TXB2 és köldökzsinór 
vér 6KPGF koncentrációjának meghatározására is.
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- A Samplex oszlopon extrahált, savanyított PG-mentes plazma jelenlétében 
(100 pl) a Rí A kalibrációs görbe alig tért el a pufferestöl. Ismert 6KPGF 
tartalmú kontroll plazmák visszanyerése a méréstartományon belül állandó, 
hozzávetőlegesen 80,1+/-10,9 % volt, azonban öt ismeretlen plazmaminta közül 
négyben a 6KPGF szint extrém alacsony volt. Az egyébként is várhatóan 
alacsony koncentrációk miatt dúsítást végeztem, bepárlás után az extraktumot 
az eredeti plazmatérfogat felében, később ötödében oldottam vissza. A 
kétszeresre ill. ötszörösre dúsított plazmaháttérben a kalibrációs görbe csekély, 
torzulásmentes, egyenletes jobbratolódást mutatott (1. ábra). A pufferes TXB2 
RIA görbe "0" plazma extraktum jelenlétében kismértékben és torzulásmentesen 
szintén jobbra tolódott (2. ábra). Az alkalmazott Samplex oszlopot 
összehasonlítottam két külföldön beszerezhető C18 fázissal. Megállapítottam, 
hogy a Sigma töltet nem, az irodalomban elterjedt Sep-Pak oszlop viszont 
6KPGF mérésre valószínűleg valamivel jobb hatásfokot ad; beszerzési és anyagi 
nehézségeink miatt azonban megelégedtünk a szintén jól alkalmazható, adekvát 
mérési lehetőséget nyújtó Samplex oszloppal.

2. ábra
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C18 extrakciós«--------0
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l. ábra
100 1000 TXB2(pg/ml)10

B/B0% X----- X pufferes Az eljárás hatásfokára ismert 6KPGF ill. TXB2 tartalmú kontroll 
plazmákkal végzett extrakció segítségével következtettem. A visszanyerés 
aránya a vizsgált tartományban közel állandó volt (1. Táblázat). A kontroll 
plazmák visszanyerését folyamatosan teszteltük, a hatásfok százalékos szórása a 
méréssorozatok (egy-egy koncentrációban átlagosan 12) közötti különbségeket 
mutatja, így a külső variációs koefficienssel egyezik meg. Értéke a hígítási és 
extrakciós hibákból, a PG-mentes alapplazmák különbözőségéből, valamint 
tárolási és egyéb hibákból adódhatott össze. Mivel kontroll szérum a nehezen 
mérhető prosztanoidokra nincs, így a kontroll plazmákat folyamatosan 
készitettük. Más munkacsoportok hasonló nagyságú hatásfokot és külső 
variációs koefficienst írtak le módszereik során. A méréssorozaton belüli szórás 
kisebb volt, átlagos értéke 6KPGF-re a 31,2-250 pg/ml tartományban 9,1 %, 
TXB2-re a 62,5-1000 pg/ml koncentrációban 8,3 % volt. Az extrakciós lépések 
során bevitt, PG-szerű aktivitást mutató anyag, az ún. "procedure blank" 
gyakorlatilag elhanyagolható mértékű volt.

100- J-
C18 extrakciós 1x
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v N 4. 0- • —0 Cl8 extrakciós 5xN N

СчЧ
X \ nV\\50-
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1. Táblázat A kidolgozott Cl8 extrakcióval kombinált R1A eljárás fö jellemzői 
(átlag+/- SD)

4. Eredmények és értékelésük

Kórházunk Kutató Laboratóriumában évtizedeken keresztül folytak 
kutatások az érelmeszesedéssel kapcsolatosan. Ma már tudjuk, hogy a 
körfolyamat sokkal hamarabb megkezdődik, mint azt régebben képzelték, 
évtizedekkel korábban, mint ahogy a klinikai tünetek megjelennének. A korai 
elváltozások esetleges indikátorai lehetnek bizonyos potenciális biológiai 
jelentőségű anyagok felszabadulásában és lebomlásában bekövetkezett 
változások is. Mivel a PGI2 és a TXA2 kémiai módszerekkel közvetlenül nem 
mérhető, keringésben lévő szintjükre elfogadottan a metabolitjaik 
koncentrációjából (főként a 6KPGF és TXB2 szintjéből) következtetnek.
4.1. A C18 extrakció-RlA meghatározás minőségellenőrzése:
A kalibrációs görbe felvételénél indokoltnak tűnt a PG-mentes plazmaháttér 
létrehozása, mert ezáltal a mintáinkban az extrakció során visszamaradt 
"hátteret" átlagos mértékben kompenzáltuk, ezáltal jobban közelíteni tudtunk a 
minták valós PG-tartalmához. A mérendő mintákból összekevert alapplazma 
(pool plasma) 6KPGF és TXB2 tartalmát 1 % Norit A-val 10-15 perces 
kevertetés során kötöttük meg. Az eljárás megfelelő minőségűnek bizonyult.
- A plazmaminták direkt, közvetlen mérése nem volt eredményes, a kalibrációs 
görbe a 100-100 p.1 PG-mentes plazma-háttér jelenlétében a TXB2 
meghatározásnál erősen torzult, egészséges gyermekek plazmamintái kb. 5 %- 
ban voltak mérhetők. A minták meghatározhatóságához szükséges, többszörös 
mennyiségű plazma-térfogat bevitele azonban a kalibrációs görbe minőségét 
jelentősen rontotta a 6KPGF mérésnél is.
- Az egyszerű, egyféle oldószerrel vagy oldószer-keverékkel végzett többszöri 
extrakció (etilacetáttal, hexán-izopropanol eleggyel) utáni plazma háttér 
esetünkben a RIA paramétereit (B0/T érték, a görbe karakterisztikus jellege) 
jelentősen kedvezőtlen irányba befolyásolta, így a vizsgált eljárásokat 
elvetettem.
- A több szelektív mosási lépést is tartalmazó dietiléteres extrakciót a ^H- 
PGF2a Izinta kit leírásában ajánlják a gyártók a plazma előkészítésére, illetve 
szerepel dr. Mucha 1. dolgozatában a TXB2 mérés előkészítésére (200. 
irodalom). A dietiléteres extrakció során a RIA paraméterei a PG-mentes 
plazmaextraktum-háttérben sem torzultak jelentősen, a görbe enyhén jobbra 
tolódott ill. nem változott a 6KPGF és a TXB2 mérésnél, a B0/T érték enyhén 
csökkent. Az extrakció minősége bizonyos tekintetben megfelelő volt (alacsony 
"procedure blank", a méréstartományban állandó hatásfok), azonban az 
extrakciós hatásfok 6KPGF-re hozzávetőlegesen 30, és TXB2-re is csak 50 % 
körüli volt.

6KPGF TXB2

В(/Г (%) 
NSB (%) 
IC50 (pg/ml)

42.5 ± 6,8 
5,6 ± 1,4

33.5 ± 6,2

62,3 ± 8,2 
5,4 dt 1,3 

41,7 ±5,8

Extrakciós hatásfok (%) 
Belső variációs együttható 

(intraassay variation) (%) 
Külső variációs együttható 

(interassay variation) (%) 
Méréstartomány 

(humán plazmában) (pg/ml) 
Érzékenység 

(detection limit) (pg/ml) 
Megbízhatóság, 

linearitás
Humán plazmaminták 
mérhetősége (%)

78,3 82,7

9,1 8,3

16,6 16,2

11-600 70 - 2000

4 25

0,974 0,995

94,8 99,2
1

A 10 %-osnál kisebb variációs koefficienssel jellemezhető 
méréstartomány alsó határa 6KPGF mérésnél - plazma szintre számolva - 11 
pg/ml, TXB2 meghatározásnál 70 pg/ml. Plazmamintáink 6KPGF tartalma több 
esetben is alacsonyabb volt a 11 pg/ml szintnél, azonban a számításokból ezeket 
mégsem hagyhattam ki (pl. veszélyeztetett gyermekek), mert az az eredményt 
jobban meghamisította volna, mint az így fellépő pontatlanság. Normál, 
egészséges lakosság körében gyűjtött mintáinkban az ilyen alacsony szint nem 
volt jellemző. Az általunk mért 6KPGF és TXB2 koncentrációk egy 
nagyságrendbe estek a hasonló, - általában C18-extrakcióval kombinált - RIA 
eljárások során megállapított és nemzetközileg döntően elfogadott 
koncentrációkkal. A módszer alkalmassá tehető szérum TXB2 és köldökzsinór 
vér 6KPGF koncentrációjának meghatározására is.
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4.2. Egészséges gyermekek 6KPGF és TXB2 szintiéi
A morfológiai tanulmányok, azt mutatják, hogy az aorta és a 

szívkoszorúerek elváltozásai már gyermekkorban kimutathatók, előbb intima 
megvastagodással és habossejt felhalmozódással kisért zsíros csikókként. A 
második évtized felétől már jelentősen növekedett számban mutattak ki az 
aortában fíbrotikus plakkokat és habossejt léziókat, jelentős lipid 
felhalmozódással és intima nekrózissal. A koronáriákban a körfolyamat később 
kezdődik, mint az aortában, de elváltozásai szintén fiatal korban kimutathatók. 
Az érelmeszesedés megelőzése tehát potenciális gyermekgyógyászati feladattá 
vált, beleértve a megbetegedés hajlamosító tényezőinek felmérését.

Az érrendszeri megbetegedések szempontjából negatív családi 
anamnézisű, 3-20 éves korú, egészséges leányokban és fiúkban (85 leány és 53 
fiú) 3 korcsoportban, hasonló tendenciájú, de különböző erősségű változásokat 
figyeltünk meg. Lényeges nemi különbséget egyik korcsoportban sem találtunk 
a 6KPGF és a TXB2 szintek között. A 6KPGF koncentráció serdülőkor idején 
minimálisan emelkedett, majd csökkent; a TXB2 szint pedig fokozatosan 
csökkent mindkét nemben. A pubertáskor után a fiúkban a 6KPGF szintjének 
csökkenése (54,1 ±6,9 vs. 79,9±9,5 (±SEM) pg/ml), a leányokban a TXB2 
plazmában mért koncentrációjának csökkenése (183±20 vs. 295±52 pg/ml) volt 
legjellemzőbb. Mivel a PGI2-TXA2 közötti egyensúly járul hozzá ahhoz, hogy 
a nyugalmi értónus fennmaradjon, a TX/6K arány kiszámítása hasznos 
információt adhat. A TX/6K arány a serdülőkorig csökkent, majd a fiúkban 
erősen megemelkedett, és 17-20 éves korban már magasabb lett, mint a 
lányokban, a 6KPGF szint erős csökkenésének következtében (3. ábra).

Megfigyelhető, hogy a serdülőkor előtt, ha nem is jelentős mértékben, de 
a fiúkban volt enyhén magasabb a 6KPGF szint, s ezáltal kedvezőbb a TX/6K 
arány. Szakirodalmi adatok szerint kb. 13 éves korig a fiúkban a HDL- 
koleszterin szint enyhén magasabb, az összkoleszterin szint alacsonyabb, s a 
vérnyomás is kedvezőbb, mint a leányokban. A második évtized végére 
azonban minden említett paraméter kedvezőtlen irányba tolódik el, s a fiatal 
férfiak kedvezőtlenebb helyzetbe kerülnek nőtársaiknál. Az egészséges ifjú 
fiatalemberekben a nemi éréssel megmutatkozó kedvezőtlen tendencia a TX/6K 
arány eltolódásában összefügghet a férfiak természetszerűleg nagyobb 
rizikójával. Az eredmények hátterében a nagyobb számú érfali elváltozások, a 
ciklooxigenáz enzim aktivitásának csökkenése, lipid rendellenességek és 
lipidperoxidáció illetve a nemi hormonok hatása állhat. Az atherogén hajlamot a 
lipidek oldaláról tükröző AI szintén a lányokban volt magasabb a pubertáskorig, 
majd a fiúkban lényegesen megemelkedett a serdülőkor után, s elérte a leányok 
átlagos értékét (3. ábra).

3. Alkalmazott módszerek

Humán plazmaminták 6KPGF és TXA2 tartalmának meghatározásához 
vizsgálatra került többféle tisztítási eljárás. Elsőként oldószeres extrakciók: 3x 
etilacetáttal, dietiléterrel; petroléteres és vizes mosásokkal kombinálva. A 
végleges, C18-extrakciós módszer W. S. Powell és N. Maurin és mások által 
leközölt több eljárás kombinálásával készült, sajátosan alkalmazva a 
laboratóriumunk lehetőségeire. Háromféle Cjg-szilárd töltetet hasonlítottam 
össze a 6KPGF és a TXB2 szelektív visszanyerése szempontjából: a Sigma 
cégtől beszerezhető fázist, a magyar Samplex töltetet (Bioszeparációs GMK, 
Budafok) és a Sep-Pak patront (Waters, USA). Az extrakció menete:
1. 1,5-2 ml plazma savanyítása egytized térfogatú 2 M-os citromsavval pH 3-ra
2. A savanyított plazma kétszeri, lassú átnyomása az oszlopon 10 ml-es

fecskendőn keresztül
3. Az oszlop mosása 6 ml d. vízzel a poláros anyagok, nagy molekulák

eltávolítására
4. Mosás 6 ml 10 %-os etanollal a poláros lipidek, foszfolipidek eltávolítása

céljából
5. Szelektív mosás petroléterrel (30-40 vagy 40-70 °C-os párlat) a nyíltláncú

hidroxi-zsírsavak és a neutrális lipidek eltávolítására
6. A prosztanoidok elúciója (lassan) az oszlopról 8 ml etilacetáttal
7. Az etilacetát bepárlása (főként) vákumhídon vagy N2-áramban
8. Az extraktum visszaoldása RIA pufferten, a minták esetleges tárolása

mérésig -25 °C-on.
A 6KPGF meghatározásnál a visszaoldáskor (8.) általában ötszörös dúsítás 
történt.

Vizsgálataink során a kísérleti körülmények maximális standardizálására 
törekedtünk (éhgyomri vérvétel; egy adott vizsgálati sorozatban a vérvételt és a 
mintakezelést gyorsan, és lehetőleg ugyanazon személy végezte; az egyes 
betegcsoportok életkor, nem, életvitel (dohányzás, italfogyasztás, gyógyszer
használat) szempontjából homogének voltak). A PG-analízishez Na2-EDTA 
alvadásgátlót és indometacin ciklooxigenáz-gátlót tartalmazó vérplazmát 
használtunk. A R1A meghatározást 125I-6KPGF és 125l-TXB2 RIA kittel 
(Izinta, Izotóp Intézet) végeztük. Az összkoleszterin szint (összK) és a HDL- 
koleszterin frakció (nátriumfoszfor-wolframátos/magnézium-kloridos lecsapás 
után) meghatározása szérumból történt (Sera-Pak, Reanal). Az atherogen 
indexet a Klimov formulával számoltuk: A1 = (összK - HDL.K)/HDL.K.

I .
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oxigénhiány miatt fibrinoid és lipid necrosis lép fel, és az érlumen szükül. A 
placentában kialakuló akut arteriosclerosis következménye az anyai oldalon a 
magas vérnyomás, a terhességi diabetes, s egyebek mellett a máj- és 
veserendellenességek megjelenése. Toxaemiás, praeeclampsiás terhességben 
általában csökkent 6KPGF produkciót mutatlak ki az anyai vérben, a 
placentában és a köldökzsinór vérben is. A köldökvéna szállítja placenta által 
"szűrt", oxigénben gazdag vért a magzat felé. A köldökvénában a PGI2 termelés 
szoros összefüggésben van a véráramlással, ezáltal a magzat vérellátásával.

A PG-ok és rokon vegyületeik mérése biológiai mintában számos 
nehézséget vet fel. A prosztanoidok a véráramba jutva gyorsan inaktiválódnak, 
emiatt valószínű, hogy hatásukat a képződési helyük közelében fejtik ki. A PG- 
ok nem tárolódnak a sejtekben, kémiai vagy mechanikai stimulus hatására 
viszont szintézisük ugrásszerűen megnő. A prosztanoidok kvantitatív mérési 
módszerei közül napjainkban elfogadott az előzetes tisztítási lépéssel kombinált 
Rí A meghatározás. A RIA rendkívül érzékeny és specifikus. A humán 
vérplazma 6KPGF és TXB2 szintek meghatározására sokféle szelektív 
extrakciós lépés kidolgozására kerüli sor. Ezek legegyszerűbb fajtája a 
különböző szerves oldószerekkel végzett extrakció. A 18-as szénhidrogén
láncokkal (Cj 8) apolárositott szilikagél szilárdfázisú extrakciós eljárások 
bevezetése a PG analízisbe W.S. Powell nevéhez fűződik. Az azóta kidolgozott 
eljárások megoszlanak az egyes tisztítási lépések számában és minőségében. Az 
eljárásnak kisebb az oldószerigénye, s a gyűjtött fázis tisztább, könnyebben 
kezelhető. Irodalmi adatok támasztják alá a módszer megbízhatóságát, jó 
hatásfokát és precizitását.

3. ábra

LEÁNYOK FIÚK

TX/PG (x) AI (О) TX/PG (x) AI (О)

8 "

-2,5 - 2,5* *

- 1 - 1

3-11 12-15 16-19 3-12 13-16 17-20

p < 0,01 az előző korcsoporthoz képest* p < 0,05 és *• *

4.3. 6KPGF és TXB2 szintek fiatalkori infarktusos családok gyermekeiben
Az olyan családokban, melyekben a szív- és érrendszeri betegségek 

veszélyeztető tényezői (hiperkoleszterinémia, magasvémyomás, cukorbetegség 
stb.) halmozódnak, illetve az akut szív- és érrendszeri megbetegedés 
(koronáriainfarktus, agyvérzés stb.) fiatal korban vagy szintén halmozottan 
lordul elő, ott az. utódokban is kimutathatóan nagyobb számban jelennek meg 
az érrendszerrel kapcsolatos rendellenességek. A genetikailag veszélyeztetett 
helyzetben lévő gyermekekre irányuló, kórházunkban végzett komplex 
szűrővizsgálatnak egy részét képezte a PGI2-TXA2 rendszer tanulmányozása. A 
fiatalkori szívizom infarktuson átesett szülők utódaiban (n=167) a 6KPGF 
koncentrációja a plazmában jelentősen csökkent, főként a fiúkban (41,7 vs. 
32,7 pg/ml a lányokban és 39,1 vs. 67,9 a fiúkban). А TXB2 koncentrációban 
nem volt lényeges az eltérés. A kóros, kiugróan alacsony 6K.PGF és nagyon 
magas TXA2 értékek másfél-kétszer olyan gyakoriak voltak a pozitív 
anamnézisű gyermekekben ill. fiatalokban, mint az egészséges családok 
utódaiban.

2. Célkitűzések

1. Alkalmas módszer kidolgozása humán plazmaminták 6KPGF és TXA2 
tartalmának meghatározására.

2. Az eljárás minőségének ellenőrzése.
3. Érrendszeri megbetegedések szempontjából különböző veszélyeztetettségben

lévő csoportok vizsgálata, esetleges összefüggések keresése a prosztanoid és 
a koleszterin szintek között:
- negatív családi anamnézisű gyermekek
- infarktuson átesett szülők gyermekei
- felnőtt egészséges lakosok
- magas vémyomású terhes nők.

4. Kúraszerű halfogyasztás hatásának tanulmányozása hiperkoleszterinémiás 
önkéntesekben.
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4.4. Összefüggés a TXB2 szintek és a koleszterin / A1 között egészséges
felnőttekben

sérülése rendellenes működést eredményez, és érgörcshöz, thrombosishoz és 
általában érelmeszesedéshez vezethet.

A PGI2 a vérlemezke aggregáció gátlását a vérlemezkék ciklikus-AMP 
(cAMP) szintjének növelésén keresztül fejti ki. Ezáltal a vérlemezkefunkció 
gátlódik, adhéziójuk, kiválasztásuk csökken, s az aggregáció gátlódik. A PGI2 
blokkolja az atherosclerotikus folyamat korai szakaszára jellemző intimális 
símaizomsejt szaporodást és a mitogén anyagok felszabadulását. A PGI2 a 
véralvadási folyamat szabályozásában is részt vesz. A fibrinogén-fibrin 
átalakulást gátolja, és növeli a fíbrínolízist a proteáz plazminogén aktivátor 
serkentésén keresztül. A PGI2 egyéb antithrombotikus hatásaira csak újabb 
vizsgálatok során derült fény. A PGI2 szabályozza az érfali koleszterin 
metabolizmust is: a koleszterin-észter hidrolízist növeli, a koleszterin-észterek 
szintézisét és az érfali LDL-influxot pedig csökkenti.

A makroszkopikus érfali elváltozások megjelenésekor az érfal PGI2 
termelése lecsökken, majd megszűnik az érfali enzimek csökkent működése 
következtében, melyhez a lipidperoxidok felszabadulása is hozzájárul. A 
csökkent PGI2 szint miatt aktiválódhatnak a vérlemezkék, az aktiválódott 
vérlemezkékböl TX-ok és más anyagok szabadulnak fel, megindul a 
thrombocyták aggregációja, majd kis thrombusok képződnek, melyek az ereket 
szűkítik, illetve részben továbbhaladva a keringéssel a véráramlást lassítják ill. 
megakadályozzák. Az atherothrombotikus folyamatot a hiperlipidémia nagyban 
elősegíti, mert a vérlemezkék koleszterin tartalmának növekedésével nő a TXA2 
képződés. A thrombocyták ciklooxigenáz enzimének gátlásán alapuló aszpirin 
terápia sikerei azt jelzik, hogy a TXA2 valóban lényeges szerepet játszik a 
thrombusok kialakulásában. Az aszpirin (ASA) a koronária infarktus 
mortalitását 40-60 %-kal csökkentheti, illetve hatékony az instabil angina és a 
terhességi magas vérnyomás kezelésében is.

Általánosan elfogadott, hogy az olyan betegségekben, ahol tendencia 
mutatható ki a thrombusok képződésére, a TXA2/PGI2 arány megnő, vagy a 
PGÍ2 csökkenése, vagy a TXA2 emelkedése vagy mindkettő miatt; ugyanakkor 
a megnövekedett vérzési tendenciájú betegségekben az eltolódás ennek 
fordítottja. Emelkedett TXA2 szinteket és fokozott thrombocyta aggregációs 
hajlamot írtak le akut szívizom infarktuson átesett betegekben és instabil 
anginás megbetegedésekben. Akut mellkasi fájdalmakat jelző betegekben a 
megemelkedett TXB2 kiválasztás diagnosztikai értékű lehet az infarktus vagy 
az anginás roham előrejelzésére. A diabetes mellitus szintén magasabb TXA2 és 
alacsonyabb PGI2 termeléssel jár együtt. Az utóbbi évtizedben nyilvánvalóvá 
vált, hogy a terhességi komplikációk jelentős része a placenta artériák 
endotheljében kimutatható morfológiai elváltozások következménye. A szöveti

78 normo- és hiperkoleszterinémiás, de az érrendszeri megbetegedések 
klinikai tüneteit nem mutató önkéntes adatait dolgoztuk fel. Az összkoleszterin 
szint és az atherogen koleszterin-frakciók aránya (AI) a férfiakban enyhén 
magasabb, a TXB2 szint viszont gyakorlatilag egyező volt (2. Táblázat). Az 
összkoleszterin és az AI a TX/6K aránnyal is szoros pozitív összefüggést 
mutatott, mely az eikozanoidokban és a lipidekben kimutatható atherogen 
hajlam együttes megjelenésére, s a rendellenességeiknek együttes kezelési 
lehetőségére utal. A 6K.PGF szint a felnőttekben a fiatalokéval 
összeegyeztethető, átlagosan 50 pg/ml körüli érték volt, és egyik vizsgált 
paraméterrel sem mutatott szoros kapcsolatot.

2.Táblázat
Össz-Ch
(mmol/1)

TXB2
(pg/ml)

AIn

3,8±0,3 ** 
5,3±0,4 
4,5±0,3 **

5,5±0,3 * 
6,2±0,3 ** 
5,9±0,2 **

276±27 
265±36 
271±22

Nők 
Férfiak 37
Együtt 78

41

átlag ± SEM, * p < 0,05, ** p< 0,01 pozitív korreláció a TXB2 szinttel

4.5. Terhesség-indukált magas vérnyomás hatása a köldökzsinór vénában mért
6KPGF szintre

A terhes nők körében végzett széleskörű vizsgálatnak egy kis részét 
képezte a szülés során nyert köldökzsinór vér 6KPGF mérése. A méhlepény) 
viszonyokat tükröző köldökzsinór vénás vérben mérhető 6KPGF 
koncentrációkat összehasonlítottuk egészséges, komplikációktól mentes 
terhességben és hipertenziós terhességben (H-gesztózis). A terhesség-indukált 
magas vérnyomás a köldökzsinór vénás vérben a 6KPGF koncentráció 
csökkenésével járt együtt (141,8±12,0 (n=15) vs. 218,3± 26,3 pg/ml (n=20), 
p<0,05). Ennek oka vélhetően a keringési rendellenességek tüneteit mutató 
terhességek során az uteroplacental is erekben megfigyelhető akut 
arteriosclerosis, párhuzamosan kimutatható lipid szint emelkedéssel és 
lipidperoxidációval.
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4.6. Kúraszerű halfogyasztás hatása hiperkoleszterinémiás önkéntesek
prosztanoid szintjeire

Részt vettünk egy prevenciós céllal végzett vizsgálatban is. Háromhetes 
busahús fogyasztás hatását vizsgáltuk magas kiindulási koleszterin szinttel 
rendelkező, látszólag egészséges 30 felnőttben. A heti 1000 vagy 1800 g busa 
hatása nem tért el egymástól jelentős mértékben. A halat az önkéntesek 
kedvelték, és a kúra során mellékhatás nem lépett fel. A széleskörű vizsgálat 
eredményei közül a halfogyasztás 6KPGF és TXB2 szintekre kifejtett hatása 
lényeges számunkra. A háromhetes halfogyasztás a plazma 6KPGF és TXB2 
szinteket nem befolyásolta jelentős mértékben. A vérlemezkék TXA2-termelő 
kapacitását tükröző szérum TXB2 szint a kúra végére 27 %-kal csökkent 
(375±26,4 vs. 513±33,6 ng/ml, p<0,01). A vérlemezkeszám állandó értéken 
maradt. Két héttel a kúra befejezése után a thrombocyták TXB2 termelő 
kapacitása a kiindulási érték felé mozdult el. Az egyénenkénti szérum TXB2 
szint változást illetően a kúra ideje alatt normálizálódási tendenciát 
tapasztaltunk. A szérum TXB2 meghatározása a plazma TXB2 méréshez 
bevezetett módszer segítségével történt, természetesen a szérumra adaptálva. A 
szérumot ezerszeresre hígítottuk az extrakció előtt, majd kétszeresre az 
extraktum visszaoldásakor, s RIA-háttérként hígított kevert PG-mentes 
szérumot használtunk. Az extrakciós hatásfokot változatlannak tekintettem.

1. A kitűzött kutatási feladat előzményei

A prosztaglandinok (PG-ok) a lipidek sokszínű csoportjába tartozó, 18-20 
szénatomos, többszörösen telítetlen zsírsavak. A növényi táplálék két alapvető 
esszenciális zsírsava, a linolsav (18:2n-6) és az alfa-linolénsav (18:3n-3), a 
szervezetben alakul át a PG-ok szintézisének kiindulási zsírsavaivá: dihomo- 
gamma-linolénsavvá, arachidonsavvá (AA, 20:4n-6) és eikozapentaénsawá 
(EPA. 20:5n-6). Utóbbi három származtatott zsírsavat az állati hús és zsiradék 
ill. a hal és egyéb tengeri élőlények olaja is tartalmazza.

A kettes típusú PG-ok kiindulási anyaga, az AA, a foszfolipidekből 
szabadul fel, a legtöbb szövetben a foszfolipáz A2 enzim segítségével, melynek 
aktiválódását a sejtmembrán zavarai váltják ki (kémiai vagy mechanikai 
stimuláló hatás). Az AA-ból az ún. AA-kaszkádban ciklikus endoperoxidok 
képződnek (PGG2 és PGH2), melyek továbbalakulása a prosztanoidok 
képződéséhez vezet. Az érrendszeri hatásaiban legfontosabbnak tekinthető 
prosztaciklin (PG12) és thromboxán A2 (TXA2) szintetáz enzimek hatására 
képződik izomerációs folyamatban, mindkettő labilis, biciklusos vegyület, ezért 
általában gyorsan hidrolizálnak 6-keto-PGF|a ill. TXB2 képződése közben. A 
PGI2 és TXA2 viszonylagos stabilitása a keringésben bizonyos plazma 
faktoroknak köszönhető (albuminhoz kötött formában vannak jelen, ezen belül 
a PGl2-t stabilizáló faktor az apolipoprotein A], a HDL-koleszterin 
apoproteinje).

M. Hamberg és B. Samuelsson 1975-ben fedezték fel, hogy humán 
vérlemezkékben AA-ból főként TXA2 képződik, mely erős vérlemezke 
aggregátor és érösszehúzó anyag. Érszövetben, mikroerekben és kapillárisokban 
a PGI2 a fő AA termék. A PGI2 fő termelője az endothelium. A PGI2 a ma 
ismert leghatékonyabb olyan vegyület, mely gátolja a vérlemezkék aggregációját 
és csökkenti a vérnyomást, az összes érfalat érintő értágító hatásán keresztül. A 
PGI2 és TXA2 így biológiai értelemben a homeosztázis mechanizmusának két 
ellentétes pólusát képviseli.

A legutóbbi évtized intenzív kutatási eredményei arról tanúskodnak, hogy 
a szív- és érrendszeri megbetegedésekben valószínűleg az endothelium játssza a 
döntő szerepet. Az ér felszíne, az endothelium, a vérlemezke-aktiválódás- és 
thrombosis-gátló, valamint fibrinolitikus tulajdonságaival hozzájárul a vér 
fluiditásának megtartásához. Az endothel sejtek szabályozzák az érszövet 
perfúzióját és az intimális símaizomsejt szaporodást. A sejtek aktiválódása vagy

Eredményeink arra engednek következtetni, hogy a prosztanoidok, ezen 
belül a PGI2-TXA2 rendszer vizsgálata és mérése jelenleg és a jövőben is 
segítséget nyújthat a különböző fokú érfali és érrendszeri elváltozások 
tanulmányozásához, s a kidolgozott módszer alkalmazhatónak mutatkozott 
számos vizsgálati csoportban. Az értekezés végén összefoglalásra kerültek a 
cardiovascularis megbetegedések gyógyszeres kezelésének, a táplálkozásnak és 
az életmódnak a hatásai a PGI2-TXA2 rendszerre.
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