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POSVETILO, ZAHVALE

Pričujoče doktorsko delo je nastalo kot raziskovalni projekt na Kliniki za žilne bolezni UKC
Ljubljana. Osnova ideja za raziskavo je vznikla na enem od strokovnih sestankov
zdravniškega tima Klinike, podal jo je doc.dr. Borut Jug, dr.med. Na tem mestu se mu za
njegov bazični prispevek iskreno zahvaljujem.

Raziskavo in doktorsko nalogo je - od osnovne ideje, snovanja protokola, naporov pri naboru
preiskovancev, omogočanja ustreznih tehničnih sredstev za raziskavo, neprestanega in
skrbnega sprotnega mentoriranja tehnične izvedbe, številnih neprecenljivih nasvetov,
statistične obdelave rezultatov, nenadomestljivega dela pri pisanju članka…- vodil prvi
mentor prof.dr. Aleš Blinc, dr.med. Na tem mestu se mu, ne samo kot nenadkriljivemu,
odličnemu strokovnjaku in mentorju, pač pa tudi kot nadvse toplemu, razumevajočemu in
blagemu človeku, zahvaljujem iz vsega srca. Njegov prispevek je preprosto velikanski.

Za njen prispevek pri vodenju naloge se zahvaljujem somentorici, doc.dr. Katji Zaletel, dr.
med. Brez njene odobritve za delo na PET CT napravi Klinike za nuklearno medicino UKC
Ljubljana, ne bi bilo mogoče izvesti meritev obremenitve koronarnih arterij s kalcijem, ki se je
izkazala kot ključna metoda raziskave.
Doc. dr. Irena Preložnik Zupan,dr.med., je bila vitalen člen že v samem snovanju raziskave.
Brez njenih nasvetov in pomoči pri zbiranju osnovne skupine preiskovancev, z znano
Philadelphia-negativno mieloproliferativno boleznijo, in potrjeno mutacijo gena JAK-2 V617F,
raziskave ne bi mogli izvesti.
Tehnični del raziskave je potekal od januarja 2014 do avgusta 2015 v prostorih Ambulante
za preventivno kardiologijo Klinike za žilne bolezni, na Polikliniki UKC Ljubljana ter na Kliniki
za nuklearno medicino UKC Ljubljana. Vse ultrazvočne preiskave in Endo Pat meritve je z
neponovljivo skrbnostjo in predanostjo izvedla kolegica, odlična študentka medicine Ajda
Anžič. Za njen nepogrešljiv prispevek se ji iskreno zahvaljujem.
Nadvse dragocena so bili tehnična pomoč in nasveti

kolegice Majde Joras,dr.med. pri

izvedbi ultrazvočnih meritev, ter skrbno delo sestrskega osebja na Polikliniki, posebej sestre
Katje, sestre Ljubice pri odvzemu krvi in spremljanju pacientov - najlepša hvala!

Na koncu, in nenazadnje, se za njihov prispevek zahvaljujem vsem preiskovancem, ki so
prostovoljno sodelovali v naši študiji.
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RAZLAGA KRATIC

Ach – acetilholin
ADMA - asimetrični dimetil arginin
AF – atrijska fibrilacija
AI – augmentacijski indeks
AP – angina pektoris
AVP - arginin vazopresin
BMI – indeks telesne mase
COX - ciklooksigenaza
CRP – C-reaktivni protein
CT – računalniška tomografija
G-CSF - granulocitne kolonije stimulirajoči faktor
GERB – gastroezofagealna refluksna bolezen
GMP - gvanozin monofosfat
GTP - gvanozin trifosfat
GVT – globoka venska tromboza
JAK - Janus kinaza
EDCF - endotelijski vazkonstriktorni faktor
EDHF - endotelijski hiperpolarizirajoči faktor
ET - esencialna trombocitemija
H – histamin
H2O2 – vodikov peroksid
Hb - hemoglobin
HDL - lipoprotein visoke gostote
HLA – humani levkocitni antigen
Ht - hematokrit
ICAM – adhezijske molekule
IGF - inzulinu podoben rastni faktor
IL - interlevkin
LDL- lipoprotein nizke gostote
MCH – srednja vrednost hemoglobina v eritrocitu
MCP – makrofagni kemotaktični protein
MCV – srednji volumen eritrocitov
MI – miokardni infarkt
MMP – metaloproteinaze celičnega matriksa
MF – mielofibroza
5

MM – mieloidna metaplazija
MPN - mieloproliferativne neoprazme
NO - dušikov oksid
ONOO – peroksinitrit
PM – primarna mielofibroza
PV - policitemija vera
PAT – pulzna amplitudna tonometrija
PAOB - periferna arterijska okluzivna bolezen
PDGF – trombocitni rastni faktor
PE – pljučna embolija
PSGL – P-selektin glikoprotein ligand
PWA – postokluzijska amplituda pulznega vala
PWV – hitrost pulznega vala
RHI - indeks reaktivne hiperemije
ROS - reaktivni kisikovi radikali
SRA – odstranjevalni receptor A
TF – tkivni faktor
TNF - tumorski nekrotični faktor
TIA – prehodna ishemična ataka
TP - tromboksan-prostanoidni receptorji
TLR – mitnici podobni receptorji
VCAM – adhezijske molekule
ZpacP – zakon o pacientovih pravicah
ZVOP – zakon o varstvu osebnih podatkov
VWF – von Willebrandov faktor
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POVZETEK

UTEMELJITEV. Pri pacientih z Filadelfija-negativnimi mieloproliferativnimi neoplazmami
pogosto srečamo aterotrombotične zaplete. Esencialna trombocitemija je najpogostejša od
bolezni, ki spadajo v to skupino.
NAMEN. Preverjali smo, ali se pri skupini pacientov z esencialno trombocitemijo (ET) in
brez klinično izraženih znakov ateroskleroze, pogosteje pojavlja povečana togost stene
karotidnih arterij, endotelijska disfunkcija, več klinično nemih plakov karotidnih arterij ter višja
obremenitev koronarnih arterij s kalcijem glede na skupino po spolu in starosti primerljivih
zdravih preiskovancev.
METODE. V študijo smo vključili 40 JAK2 pozitivnih pacientov z ET in brez klinično izražene
ateroskleroze, ter 42 po starosti in spolu primerljivih zdravih preiskovancev. Obe skupini sta
bili primerljivi glede na klasične kriterije tveganja za aterosklerozo in glede na 10-letno
tveganje za kardiovaskularni dogodek po Framinghamskih kriterijih. Pri enkratnem obisku
smo pri vsakem preiskovancu opravili temeljit pogovor, klinični pregled, osnovno
laboratorijsko testiranje, ultrazvočni pregled karotidnih arterij ter meritev z metodo Echotracking, pletizmografijo na prstih rok z metodo Endo-Pat, ter ocenili obremenitev koronarnih
arterij s kalcijem z računalniško tomografijo (CT Calcium-score). Vključeni preiskovanci so v
študiji sodelovali povsem prostovoljno.
REZULTATI. Med skupinama ni bilo pomembnih razlik glede na prisotnost asimptomatskih
plakov v steni karotidnih arterij [1 (0-1.25) proti 0 (0-2), p = 0.30], togost stene karotidnih
arterij oz. vrednost β- indeksa [7.75 (2.33) proti 8.44 (2,81), p = 0.23], niti glede na ocenjeno
hitrost pulznega vala [6,21 (1,00) proti 6.45 (1.04) m/s; p = 0.46]. Pravtako nismo dokazali
pomembnih razlik v funkciji endotela, merjeni z indeksom reaktivne hiperemije RHI [2.10
(0.57) proti 2.35 (0.62), p = 0.07], in augmentacijskim indeksom AI (%)[19 (3-30) proti 13 (522), p = 0.38].
Celokupna obremenitev koronarnih arterij s kalcijem se med skupinama pravtako

ni

pomembno razlikovala [Agatston score 0.1 (0-16.85) proti 0 (0-8.55), p = 0.26]. Značilno
razliko med

skupinama pa smo dokazali pri

visokih obremenitvah koronarnih arterij s

kalcijem in Agatstonovem indeksu > 160 [6/40 pacientov z ET proti 0/42 pri zdravih
preiskovancih, p < 0.01].
ZAKLJUČKI. Glede na število karotidnih plakov, togost stene karotidnih arterij, funkcijo
endotela digitalnih arterij in celokupno obremenitev koronarnih arterij s kalcijem med obema
skupinama ni bilo pomembnih razlik. Značilno več pacientov z esencialno trombocitemijo pa
je imelo visoko obremenitev koronarnIh arterij s kalcijem, z vrednostjo Agatston-ovega
indeksa nad 160. To nakazuje na pomembno višje tveganje za kardiovaskularni dogodek pri
teh pacientih, ki ga ocena po Framinghamskih kriterijih ni zaznala.
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UVOD

4.1. Mieloproliferativne bolezni
Philadelphia kromosom negativne kronične mileoproliferativne neoplazme (MPN) so
heterogena skupina bolezni krvi. To je skupina pridobljenih bolezni s

prekomerno in

kronično produkcijo zrelih krvnih celic ene ali več mieloičnih linij, ko celice ne potrebujejo
zunanjega sprožilnega dejavnika za razmnoževanje.(1) V to skupino spadajo esencialna
trombocitemija (ET), policitemija rubra vera (PV) in mieloidna metaplazija/mielofibroza
(AMM/MF), širše pa se med mieloproliferativne bolezni uvrščajo še naslednje redke entitete:
sistemska mastocitoza, kronična mieloična levkemija, kronična eozinofilna levkemija in
kronična nevtrofilna levkemija. (2) Naštete različne bolezenske entitete pogosto prehajajo iz
ene oblike v drugo, kar lahko kaže na biološko kontinuiteto od zgodnjih oblik bolezni do
razvite mielofibroze oziroma do prave levkemične transformacije.(1)
Genetska lezija, ki je vključena v razvoj opisane skupine mieloproliferativnih neoplazem, in je
skupna vsem Philadelphia-negativnim boleznim, je točkovna mutacija, in sicer zamenjava
valina z fenilalaninom v amino kislini 617 (V617F) na Janus kinaza 2 (JAK2) genu (gen za
znotrajcelični protein - signalno molekulo tirozin-kinazo).(3) Ta točkovna mutacija je prisotna
pri več kot 95% pacientov z diagnozo policitemija rubra vera (PV), in približno pri polovici
(50%) pacientov z diagnozo esencialne trombocitemije (ET) in primarne mielofibroze
(PM).(4) Kljub opisani povezavi pa

natančna zveza JAK2 V617F mutacije oziroma

disregulacije JAK2 signalne poti s patogenezo - iniciacijo in evolucijo humanih
mieloproliferativnih neoplazem - ni znana, oziroma ni natančno znano na katerem mestu v
hematopoetski kaskadi je njeno glavno prijemališče.(3)
JAK2 je gen za tvorbo tirozin kinaze. Le-ta je vpletena v več signalnih poti, in v celico
prenaša signal, ki ga sproži vezava različnih molekul na receptorje v celični membrani:
eritropoetina, trombopoetina, interlevkina 3 (IL-3), granulocitne kolonije stimulirajočega
faktorja (G-CSF) ter granulocitno-makrofagne kolonije stimulirajočega faktorja (GMCSF).
Mutacija gena za tirozin - kinazo torej vpliva na več znotrajceličnih signalnih poti - kar
pospešuje celični cikel in upočasnjuje programirano celično smrt - apoptozo.(5) Poleg tega
mutacija JAK2 V617F senzibilizira celice na inzulinu podoben rastni faktor 1 (IGF - 1) - to pa
ponovno vpliva na stopnjo celične reprodukcije.(6)
Spremenjen, višji hematokrit, povišano število trombocitov v krvi (trombocitoza) in/ali
povečano število levkocitov v volumnu krvi (levkocitoza) so značilne spremembe v sestavi
periferne krvi bolnikov z Philadelphia - negativnimi mieloproliferativnimi neoplazmami. Tako
pri policitemiji rubri veri, kot pri esencialni trombocitemiji in primarni mielofibrozi najdemo
hipercelularni kostni mozeg. Specifične spremembe so: višji hematokrit pri policitemiji veri,
8

trombocitemija pri esencialni trombocitemiji, ter fibroza kostnega mozga pri primarni
mielofibrozi. Drugačna sestava krvi seveda vpliva na njene reološke lastnosti, ter
hemodinamske razmere v krvožilju bolnikov, predvsem se zaradi povečane gostote in
viskoznosti upočasni tok krvi, pridružijo se odzivi na molekularno-celičnem nivoju. Skupna
posledica tega so pogostejši (atero)trombotični in hemoragični zapleti pri tovrstnih pacientih,
v napredovalih stadijih bolezni pa se temu pridružijo še znaki odpovedi kostnega mozga.(713)
Tromboza se pojavi v približno tretjini primerov bolnikov z mieloproliferativnimi displazijami,
ter lahko zajema tako arterijski kot venski sistem. V skupni mortaliteti te skupine pacientov
doprinese 15-40%. Lahko se pojavi na neobičajnih mestih krvožilnega sistema v telesu,
naprimer v področju mezenteričnih arterij ali ven, portalnem venskem sistemu ali hepatičnih
arterijah oziroma venah. Pri približno polovici primerov so mileoproliferativne displazije vzrok
za diagnozo Budd-Chiari sindroma, ter za tretjino primerov tromboze portalne vene.(23)
Kardiovaskularni sistem je pri pacientih z diagnozo mileoproliferativne displazije mesto
pojava tromboze v do 21%, in v teh primerih je običajni vodilni simptom akutna ishemična
koronarna bolezen.(14) Možne so še druge kardiovaskularne komplikacije tromboze: in sicer
tromboza velikih žil (spodnja vena kava, zgornja vena kava, aorta...), aortitis, pljučna
embolija, valvularni zapleti, pulmonalna ali sistemska hipertenzija.(14)
Miokardni infarkt je zaplet, ki se v desetletnem obdobju lahko pojavi pri 9.4% pacientov z
esencialno trombocitemijo (ET) in 11.4% pacientov z diagnozo policitemije vere (PV).
Povezava pojava miokardnega infarkta z rizičnimi faktorji za kardiovaskularno obolenje je pri
obeh skupinah pacientov pogosta.(15)

4.1.1. Esencialna trombocitemija
Klinična definicija esencialne trombocitemije je povišano število, in sicer nad 400x109
trombocitov v litru periferne krvi, ter proliferacija megakariocitov v krvotvornem kostnem
mozgu. Število levkocitov in nevtrofilcev v periferni krvi je lahko normalno ali malo povečano.
V kostnem mozgu pa poleg proliferacije megakarocitov ugotavljamo normalne vrednosti
števila granulocitov in celic eritrocitne vrste.(16) Gre torej za neozdravljivo klonsko
mieloproliferativno novotvorbo z dolgim kliničnim potekom. Prevalenca je najvišja med
ženskami, in to v starostni skupini od 50 do 70 let.(17)
Funkcionalnost trombocitov je pri esencialni trombocitemiji znižana. Krvavitve in tromboze
arterij in ven okončin (prstov); mezenteričnih, penilnih… in arterij ter ven na drugih
neobičajnih lokacijah so zato pogost dogodek in poglaviten vzrok obolevnosti in smrtnosti
pacientov s to boleznijo. Kardiovaskularni zapleti pri bolnikih z esencialno trombocitemijo
dosegajo stopnjo 21%, in akutna koronarna ishemija ali polno razvit miokardni infarkt je
lahko celo prvi, prezentirajoči simptom ET. (18,19,20) Esencialna trombocitemija je namreč
9

pogosto odkrita naključno, ostali pridruženi simptomi pa so običajno tudi povišana telesna
temperatura, glavobol ali hujšanje.(21) Načeloma asimptomatskih pacientov ne zdravimo,
razen v primeru, da razvijejo enega ali več trombotičnih zapletov. Simptomatske paciente
zdravimo z medikamentozno terapijo, in sicer hidroksiureo ali busulfanom - tarčna vrednost
je manj kot 600x109 trombocitov v litru periferne krvi, z zadržanjem števila granulocitov nad
1,5x109. Izboljšanje pri številnih pacientih z izoliranimi trombotičnimi zapleti lahko dosežemo
tudi z zdravljenjem z aspirinom. Mielosupresivno terapijo je potrebno uvesti takrat, ko
antitrombotična terapija odpove, oziroma pri simptomatskih pacientih s trombotičnimi
zapleti.(14) Pri akutnem ishemičnem zapletu, miokardnem infarktu, pride v poštev zdravljenje
z endovaskularnim posegom na koronarnih arterijah. (22) Trombozo mezenterične vene ali
portalne vene je pri pacientih, ki so neprimerni kirurški kandidati, ki so že razvili peritonitis,
oziroma niso primerni za sistemsko trombolizo, možno zdraviti endovaskularno, z
radiološkim interventnim posegom: transkatetersko arterijsko lokalno lizo ali mehanično oz.
kombinirano kemično-mehanično trombektomijo preko perkutanega transhepatičnega
pristopa ali transjugularnega portosistemskega obvoda. Slednji pristop je posebej primeren
pri pacientih z nepravilnostmi v koagulaciji.(23,24,25)

4.1.2. Policitemija vera
Substrat policitemije vere (PV) je povečana tvorba eritrocitov ob hkratnih nizkih vrednostih
eritropoetina v krvi. Bolezen se pogosto razvije do akutne levkemije ali mielofibroze.(14)
Obstajajo trije “veliki” (hematokrit >0.51 pri moških oziroma >0.48 pri ženskah,
splenomegalija, saturacija O2 nad 92%) in štirje “majhni” kriteriji: (trombociti >400x109/L,
levkociti >12x109/L v odsotnosti okužbe, vrednost levkocitnega alkalna fosfataza scora >100,
vrednost vitamina B12 >900 pg/mL ali vezavna sposobnost nesaturiranega vitamina B12 >
2200 pg/mL) kriteriji za PV. Za postavitev diagnoze morajo biti izpolnjeni trije “veliki” kriteriji
ali vsaj dva od “velikih” in dva “manjših” kriterijev.(14) Trombembolizmi so ponovno
najresnejša komplikacija, odgovorna za do 40% mortalitete pacientov iz te skupine. Do
trombemboličnih zapletov lahko pride kljub dobri hematološki kontroli z flebotomijami,
radioaktivnim fosforjem, hidroksiureo ali alkilirajočimi agensi. Zdravljenje z interferonom α ali
JAK1/2 inhibitorjem pride v poštev pri pacientih neodzivnih/intolerantnih na hidroksiureo.
Krvavitve se pojavijo pri do 35% pacientov, in so v do 30% tudi vzrok smrti. Tveganje za
krvavitev korelira z laboratorijsko vrednostjo časa krvavitve, in ne z nepravilnostmi v
agregaciji trombocitov.(26)
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4.2. Ateroskleroza
Ateroskleroza je bolezen arterij, ki je odgovorna za večino kardiovaskularnih obolenj.
Kardiovaskularne bolezni ostajajo, kot že nekaj desetletij, glavni vzrok smrtnosti v razvitem
svetu, predvsem ZDA in zahodni Evropi ter Aziji, kljub dejstvu, da je v tem času prišlo do
širše uporabe farmakoloških pomagal za zniževanje nivoja holesterola v krvi in spremembe
življenjskega stila. Ateroskleroza kot glavni vzrok miokardne in cerebralne ishemije je
poglavitni krivec zgoraj omenjene smrtnosti.(27) Proces aterogeneze naj bi bil glede na
prvotne hipoteze pred tridesetimi leti, predvsem zaradi že takrat znane povezave višjih
vrednosti holesterola in lipoproteinov nizke gostote (LDL) kot rizičnih faktorjev za nastanek
ateroskleroze, povezan predvsem z nalaganjem lipidov v žilni steni.
Ampak proces aterogeneze je neprimerno bolj kompleksen.(27) Aterosklerotične lezije v žilni
steni so pravzaprav posledica zelo kompleksnega prepleta bolezenskih celičnih in
molekularnih kaskad in odgovorov na dražljaje, ki jih lahko še najbolje opišemo s skupnim
terminom “vnetna bolezen”.(28-30) Aterosklerotične spremembe v žilni steni se kot začetne
maščobne proge (“fatty streaks”) lahko začnejo že v zgodnjem otroštvu, pojavljajo pa se
predvsem v srednjevelikih in velikih arterijah mišičnega/elastičnega tipa v srcu, možganih in
okončinah. “Maščobna proga” v žilni steni je vnetna sprememba, saj jo sestavljajo izključno
makrofagi in T - limfociti.(31) Sčasoma se maščobna proga razvije do aterosklerotičnega
plaka, ki z rastjo in razvojem na več načinov vpliva na dogajanje: predstavlja fizično oviro
pretoku krvi, pride lahko do rupture in distalne embolije povzročene z vsebino rupturirane
lehe, ali nastanka tromba in posledične tromboze.

Odgovor na vprašanje o vzrokih

aterogeneze se torej skriva predvsem v razumevanju procesa arterijskega vnetja.(27)

4.2.1. Dejavniki tveganja za razvoj ateroskleroze
Številni dokazi potrjujejo tezo nastanka ateroskleroze po principu “odgovora-na-škodljivi
dejavnik/poškodbo”. Dejavnikov, ki naj bi pripeljali do aterogeneze, je več. Med njimi se na
prvih mestih najdejo povišane vrednosti in spremenjena razmerja holesterola ter
lipoproteinov nizke gostote (LDL) ter visoke gostote (HDL) v krvi, prosti radikali (kot
posledica

kajenja),

arterijska

hipertenzija,

sladkorna

bolezen,

povišane

vrednosti

homocisteina v plazmi, prisotnost nekaterih mikroorganizmov (kot sta Herpes-virus in
Chlamidia Pneumonie).(27-30) Vlogo v nastanku ateroskleroze igrajo tudi genetski faktorji.
V prid njihove vloge govorijo nekatera dejstva, kot

naprimer do 20 krat pogostejša

ateroskleroza pri obolelih z revmatoidnim artritisom, ter praktično 100 krat pogostejša
prisotnost ateroskleroze pri bolnikih z multiplo sklerozo.(31)
Neglede na začetni vzrok oziroma prevladujoč sprožilni dejavnik, ateroskleroza predstavlja
zelo značilen odgovor arterijske žilne stene.(27)
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4.2.2. Etiopatološko ozadje ateroskleroze
Za vnetni odgovor kateregakoli tkiva v telesu je značilna zapletena veriga dogodkov, ki se
zgode kot posledica delovanja patogenih organizmov ali drugih škodljivih dejavnikov.
Kaskada vnetnih dogodkov v tkivu deluje v smeri odstranitve škodljivega/infektivnega
dejavnika in zazdravljenju povzročene poškodbe tkiva. Trajni vnetni odgovor v tkivu, ki
presega običajni neposredni odgovor na določen sprožilni dejavnik, pa je, po ustaljenem
prepričanju, osnova in podlaga številnim patološkim procesom v telesu, tudi aterosklerozi.
Trajni, kronični vnetni odgovor arterijske žilne stene je centralni aterogenetski dogodek v
procesu nastanka aterosklerotičnega plaka.(32) Kronični vnetni proces v arterijski žilni steni
se običajno izrazi v treh stopnjah: povečani prepustnosti žilne stene, infiltraciji levkocitov in
remodelingu tkiva.(32)
Hiperholesterolemija je ob povišename krvnem tlaku - hipertenziji - prvi in najbolj z dokazi
podprt škodljivi dejavnik. Povišane vrednosti delcev LDL (ob hkratnem znižanju HDL
holesterola) povzročajo poškodbo endotela in gladkomišične plasti žilne stene - ti delci so
škodljivi tudi v različnih modificiranih oblikah: samoagregirani v večje komplekse, oksidirani
kot posledica oksidativnega stresa, glikirani (pri diabetesu), v kompleksu s proteoglikani ali
kot del imunskih kompleksov. (27,34,35) Ko se delci LDL ujamejo v žilno steno, pride do
njihove pospešene oksidacije; zaradi vezave na odstranjevalne (“scavenger”, SR) receptorje
na površini makrofagov pa tudi do kopičenja v makrofagih žilne stene. Ta vezava (in vitro)
povzroči serijo znotrajceličnih dogodkov: npr. indukcijo encima urokinaze ter inflamatornih
citokinov kot npr. interlevkina-1 (IL-1).(36) Modificirani LDL delci imajo tudi kemotaktične
lastnosti privabljanja drugih monocitov, ter lahko pospešijo vnetni odgovor z regulacijo
ekspresije genov za makrofagni kolonije-stimulirajoči faktor in monocitni kemotaktični protein
v endotelnih celicah. Mediatorji vnetja, kot so tumorski nekrotični faktor alfa (TNFα),
iterlevkin-1 ter makrofagni kolonije-stimulirajoči faktor pospešujejo vezavo LDL na endotelne
in gladkomišične celice v žilni steni, in tudi transkripcijo LDL receptorskega gena v
celicah.(37)
Negativna spirala vnetja, modifikacije lipoproteinov, in njihovega ponovnega vzpodbujanja
vnetja je tako vzpostavljena. Odstranjevanje (internalizacija) ter sekvestracija LDL delcev s
strani makrofagov, do zasičenja kompenzacijske sposobnosti, sicer predstavlja pomembnen
zaščitni mehanizem v vnetnem odgovoru, in zmanjšuje škodljivi učinek LDL na
celice/gradnike žilne stene.(38,39)
Hipertenzija ima neposredne, mehanične učinke; ter posredne, hormonalne škodljive učinke
na žilno steno. Fiziološko so najpomembnejše determinante aktivacije endotela mehanski,
hemodinamični stimulusi. Posebej pomembne so strižne sile in spremembe v napetosti žilne
stene. Strižne sile delujejo na luminalno površino arterije, in so posledica toka krvi. Izrazitejši
z mehaničnimi silami pogojeni vpliv na endotelne celice se pojavlja na mestih, kjer je tok
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krvi manj laminaren - torej na razcepiščih. Ciklične spremembe napetosti v žilni steni so
posledice pulzatilnih sprememb krvnega tlaka. Endotelne celice imajo mehanosenzitivne
receporje (ionske kanalčke, eksoskelet), ki se odzovejo na spremembe v mehanični tenziji
celične

membrane,

oziroma

nanje

vplivajo

mehanične

spremembe

v

celotnem

citoskeletu.(40) Zaradi spremenjenih mehaničnih vplivov toka krvi se poveča prepustnost
endotela, izražanje membranskih adhezijskih molekul (selektin, integrin, TLR, ICAM-1,
VCAM-1), ki delujejo kot receptorji za monocite, na površini membrane pa se izpostavijo tudi
komponente ekstracelularnega matriksa, ki privabljajo predvsem levkocite ter delce LDL.
Med hormonalnimi učinki povišanega krvenega tlaka na žilno steno je najpomembnejši vpliv
preko sistema renin-angiotenzin. Angiotenzin je močan vazokonstriktor, njegove vrednosti pa
so pogosto povišane pri bolnikih s povišanim krvnim tlakom. Angiotenzin deluje
pospeševalno na rast gladkomišičnih celic žilne stene, z vezavo na specifične receptorje
membrane gladkomišičnih celic pa tudi aktivira encim fosfolipazo C - kar vpliva na višje
vrednosti znotrajceličnega kalcija in s tem izrazitejše kontrakcije gladkomišičnih celic.
Stimulira tudi lipooksigenazo, kar ponovno pospešuje oksigenacijo LDL delcev in
vzdržuje/pospešuje kronično vnetje.(27,41) Povišan krvni tlak tudi že sam zase deluje
proinflamatorno, saj pospešuje tvorbo vodikovega peroksida in prostih kisikovih radikalov
(superoksidnega aniona in hidroksilnih radikalov) v plazmi. (42,43) Te snovi zmanjšujejo
tvorbo osrednje vazodilatatorne molekule v endotelu - dušikovega oksida (NO), povečujejo
periferno rezistenco arterijskega vejevja, ter spodbujajo adhezijo levkocitov.(43)
Tvorba prostih radikalov je torej del kaskadnega mehanizma učinkov tako povišanega tlaka
kot hiperholesterolemije.(27)
Aminokislina homocistein predstavlja vmesni produkt v normalni biosintezi metionina in
cisteina. Hiperhomocisteinemija je bolezensko stanje, definirano z patološko povišanim
nivojem (nad 15 μmol/L) te aminokisline v periferni krvi. Homocistein je toksičen za
endotelne celice, zmanjšuje nivo razpoložljivega dušikovega oksida (NO), deluje
protrombogeno, in vzpodbuja tvorbo kolagena. Pacienti s povišanim nivojem homocisteina v
plazmi so izpostavljeni večjemu tveganju za razvoj ateroskleroze koronarnih, perifernih in
možganskih arterij.(44,45,46)
Povezava med aterosklerozo in infektivnimi mikroorganizmi, predvsem herpesvirusom in
Chlamidio pneumonie, v literaturi ni povsem jasna. Čeprav je bila prisotnost obeh dokazana
v ateromatoznih lezijah koronarnih arterij, ni direktnih dokazov, da lahko ti mikroorganizmi
povzroče nastanek aterosklerotične lezije.(47) Vsekakor pa je lahko kakršnakoli okužba v
splošnem, v povezavi z drugimi dejavniki, odgovorna za nastanek aterosklerotičnih
sprememb v žilni steni.(47)
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4.2.3. Endotelijska disfunkcija
Endotel je zelo dinamična in v aterosklerotičnem dogajanju v žilni steni ključna tkivna
struktura. Vpliva na različne mehanizme v delovanju (arterijske ali venske) žilne stene:
antiinflamatorne procese, delitev celic, igra ključno vlogo v hemostazi, ter predvsem
kontrolira kontraktilne in dilatativne mehanizme. Endotelne celice žilne stene namreč
proizvajajo več vazokonstriktornih in vazodilatatornih (relaksacijskih) snovi - katerih vpliv na
žilno steno je v normalni, zdravi žili v ravnovesju.
Znanih od endotela odvisnih relaksacijskih faktorjev je več, poleg prostaciklina tudi dve od
ciklooksigenaze neodvisni substanci: “endothelium derived relaxing factor” (EDRF) - dušikov
oksid (NO), ter “endothelium derived hyperpolarizing factor” (EDHF). NO nastaja v
metabolizmu L-arginina s pomočjo delovanja konstitutivne NO-sintetaze, EDHF pa je
nestabilni metabolit arahidonske kisline.
Endotel

vpliva

tudi

na

kontrakcijo

žilne

stene:

seveda

na

prvem

mestu

z

zmanjšanjem/ustavitvijo sproščanja relaksacijskih faktorjev, pa tudi s sproščanjem
vazokonstriktornih snovi, “endothelium derived vasoconstrictor factors” (EDCF), med katere
spadajo: superoksidni anioni, endoperoksidi, tromboxan A2 in protein endotelin-1.(48)
NO ima v delovanju endotela in zaščiti žilne stene pred razvojem ateroskleroze centralno
vlogo. Njegovo tvorbo in sproščanje regulira več signalnih poti, oziroma vezava številnih
signalnih molekul na specifične receptorje na membrani endotelnih celic: vezava acetilholina
(ACh) na muskarinske receptorje (M2), histamina (H) na histaminergične receptorje (H2),
arginin

vazopresina

(AVP)

na

vazopresinergične

receptorje

(VP1),

adrenalina

in

noradrenalina na α2, bradikinina na B2, arahidonske kisline, vezava trombina in endotelina.
Modulacija sproščanja NO se vrši tudi preko agregirajočih trombocitov, ki vplivajo na
adenozin difosfat (ADP) (veže se na purinergične, P2 receptorje na endotelnih celicah) in 5hidroksitriptamin oz. serotonin (veže se na serotoninske, 5-HT1 receptorje).(48)
Razen opisanih poti, do sproščanja iz NO iz endotelnih celic pride tudi zaradi neposrednega
mehaničnega delovanja strižnih sil ter kalcijeve ionofore A23187.
Vse opisano privede do povišanja znotrajcelične koncentracije kalcijevih ionov, Ca2+ v
endotelnih celicah. Po interakciji kalcijevih ionov s kalmodulinom se aktivira NO sintetaza
(eNOS), kar povzroči izbruh tvorbe NO.
NO zlahka in hitro prehaja v mišičnocelično plast žilne stene, kjer aktivira topni encim
gvanilatno ciklazo. Slednja pretvarja gvanozin trifosfat (GTP) v ciklični gvanozin monofosfat
(cGMP), ki preko gvanilatne kinaze (G-kinaza) zniža nivo znotrajceličnega kalcija (Ca2+) končna posledica je relaksacija gladkomišične celice. Poveča se premer lumna žile, pride do
povečanega pretoka krvi: to

je najpomembnejši in takojšnji zaščitni mehanizem pred

škodljivimi učinki in akutno poškodbo endotela.
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Poleg najpomembnejšega, relaksacijskega učinka na žilno steno, pa ima NO še druge
zaščitne učinke: zavira kontrakcijo gladkih mišic v žilni steni, inhibira pomnoževanje
gladkomišičnih celic, inhibira agregacijo trombocitov, oksidacijo delcev LDL, prilepljanje
(adhezijo) monocitov in trombocitov na površino endotelnih celic, pa tudi penetracijo
transformiranih monocitov (makrofagov) iz krvi v žilno steno.(40,49) Inhibira tudi sproščanje
in aktivacijo vazokonstriktornega in mitogenega proteina endotelina-1.(49)
Sposobnost endotela za sproščanje NO v zdravem organizmu/žilni steni lahko nekateri
faktorji modificirajo: pospešujejo jo prisotnost hormona estrogena, redna telesna vadba,
hormon insulin, adiponektin, ter nekatere snovi v prehrani - nenasičene ω3 maščobne
kisline, flavonoidi in polifenoli. Znižujejo jo kisikovi prosti radikali, oksidirani LDL delci,
hormoni aldosteron, melatonin, ter (intermitentna) hipoksija.
Kot pri relaksacijski kaskadi, je tudi pri vazokonstriktornemu delovanju endotela in odzivu
žilne stene oziroma pri sproščanju “od endotela odvisnih vazokonstriktornih faktorjev”
(EDCF) udeleženih več fizioloških/kemičnih trigerjev, signalnih poti oziroma molekul. Glavni
EDCF so prostanoidi, in sicer endoperoksidi in prostaciklin. Vezava

acetilholina (na

muskarinske receptorje), arahidonske kisline (AA), adenozin difosfata (ADP, na purinergične
receptorje P), serotonina (5-HT ali hidroksitriptamina, na serotoninske receptorje) na celično
membrano endotelne celice, ter neposredni vpliv hipoksije in raztezanja žilne stene so
faktorji, ki pospešujejo sintezo EDCF. Centralno vlogo v tvorbi prostanoidov v endotelnih
celicah igra encim ciklooksigenaza (predvsem v obliki COX-1, pa tudi COX-2), ki pretvori
arahidonsko kislino v endoperokside. Slednje za vsako od molekul specifični encimi,
sintetaze, nato pretvarjajo v prostaciklin, tromboksan A2, ter prostaglandine A2, E2 in F2∝.
Predvsem endoperoksidi in prostaciklin so tisti, ki preko tromboksan-prostanoidnih (TP)
receptorjev v gladkomišičnih celicah žilne stene sprožijo kontraktilni odziv.(50)
Vazokonstriktorni učinki endotelija pridejo do izraza, ko je njegova vazodilatatorna funkcija,
tako nastajanje kot učinek (predvsem) NO zmanjšan. Do tega obrata v funkciji endotela
lahko pripeljejo različna stanja oziroma kombinacije bolezenskih stanj.
Že s fiziološkim staranjem se vazodilatatorna sposobnost endotela zmanjšuje. Pride do
naraščanja aktivnosti encima arginaze, ki z eNOS tekmuje za skupni substrat arginin,
zmanjšuje se ekspresija/prisotnost encima eNOS; narašča oksidativni stres, ki vodi v večjo
produkcijo prostih radikalov in končno privede do manjše produkcije in biološke
razpoložljivosti NO.
Kajenje (predvsem preko večje produkcije prostih radikalov, ter povišanja vrednosti
asimetričnega dimetilarginina, ADMA - ki je endogeni inhibitor eNOS) in hipertenzija (preko
povišanih vrednosti ADMA in prostanoidov) vplivata na endotel na podoben način.
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Debelost potencira ekspresijo TP receptorjev v gladkomišičnih celicah, pri sladkorni bolezni
pa visoke vrednosti glukoze, ki jim je izpostavljen endotel, vodijo v oksidativni stres in
povečano izražanje citokrom oksidaze (COX-1 in COX-2).
Ko pride do regeneracije mehanično poškodovanega endotela (npr. po balonski
angioplastiki), se to zgodi s povezovanjem sosednjih, še dejavnih endotelnih celic in/ali
nadomeščanjem propadlih celic z zarodnimi celicami iz krvnega obtoka. Regeneriran
endotelij ni polno funkcionalen, njegova sposobnost za produkcijo NO je zmanjšana,
predvsem

zaradi zmanjšane aktivnosti eNOS.

Regenerirani endotel sprošča več

prostaglandinov in prostih radikalov, vanj hitreje prehajajo delci LDL. Na mestu regeneracije
endotela torej lažje pride do vazokonstrikcije in proliferacije gladkomišičnih celic. Vse to vodi
v vazospazme, tromboze, in kronično inflamatorno reakcijo v žilni steni.(40,50)
Endotelij se s kontinuiranim (škodljivim, vnetnim) dražljajem poškoduje, prizadene. Poveča
se njegova permeabilnost, zgodi se premik od normalno prevladujoče produkcije EDRF k
prevladujoči produkciji EDCF, izgubi se sposobnost dilatacije žilne stene, poveča se
izražanje adhezijskih molekul na celični membrani endotelnih celic, poveča se vstopanje
lipoproteinov in monocitov v žilno steno, poveča se agregacija trombocitov, gladkomišične
celice žilne stene posledično pospešeno proliferirajo.(27,51)
Endotel postane disfunkcionalen in sodeluje v vzdrževanju in napredovanju

istega

škodljivega procesa, ki ga je prizadel.(27)
Endotelijska disfunkcija predstavlja prvi korak in igra ključno vlogo v razvoju ateroskleroze in aterosklerotičnega plaka kot njenega substrata.(51)
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4.2.4. Nastanek aterosklerotičnega plaka
Centralno, začetno dogajanje v procesu ateroskleroze in nastanka aterosklerotičnega plaka
predstavlja endotelijska disfunkcija.
Endotelna disfunkcija, kot posledica vztrajajoče poškodbe endotela, se izraža

najprej s

funkcionalnimi, nato pa funkcionalno morfološkimi spremembami žilne stene. Spremene se
normalne homeostatske lastnosti endotela, poveča se njegova permeabilnost in adhezivnost
za levkocite in trombocite. Poškodba tudi vodi v spremembo pretežno antikoagulantnih
lastnosti endotela v pretežno prokoagulantne, ter tvorbo vazokonstriktornih molekul,
citokinov in rastnih faktorjev. Če ta začetni širok obrambni odziv ne pripelje do nevtralizacije
ali odstranitve škodljivega dejavnika, se dogajanje prelevi v neskončno, samopoganjajočo
povratno zanko in kaskado sprememb žilne stene v sklopu ateroskleroze.(27)
Zanimivo in dobro znano dejstvo je, da v arterijskem žilnem sistemu obstajajo značilna
predilekcijska

mesta

za

nastanek

začetnih

sprememb

in

kasnejših

izraženih

aterosklerotičnih lezij. Plaki se primarno razvijejo na območju, kjer pride do spremembe
antegradnega, laminarnega toka krvi v turbulentni oziroma multidirekcionalni tok. To se v
fizoloških pogojih v zdravi arteriji dogaja na razcepiščih ali tik za njimi, v področjih kjer je
lumen zožen (naprimer zaradi pritiska od zunaj, na mestu prehoda skozi fascijo), ali na
zavojih.
Čeprav se ob prehodu pulznega vala krvi raztegujejo/preoblikujejo vse plasti žilne stene, se
strižne sile laminarnega toka prenašajo predvsem na endotelne celice.(52) Slednje se tudi
morfološko prilagajajo, orientirajo v smeri toka krvi.(53) Pri turbulentnem toku se spremeni
smer, velikost in frekvenca sil ki delujejo na endotelne celice, kar preko citoskeleta vpliva na
obliko in usmeritev celic na takem mestu. Sile niso več predvsem strižne, kot pri laminarnem
toku, pač pa je njihova smer pravokotnejša na žilno steno, oziroma so sile
multidirekcionalne.(52) Posledično pa se ne spremeni samo oblika endotelnih celic, pride
tudi do funkcionalnih sprememb endotela.
Molekularni mehanizmi, ki povezujejo vpliv mehaničnih sil in odziv endotela so
kompleksni.(54)
Predilekcijska mesta so že pred začetkom kopičenja holesterolnih delcev in infiltracijo
monocitov bogata s proteoglikani, kar se morfološko izrazi z zadebelitvijo intime
(preretencijske spremembe).(55)
Na predilekcijskih mestih se spremeni prepustnost endotela, spremeni pa se tudi izražanje
različnih genov v endotelnih celicah - in sicer predvsem tistih, ki imajo v svojih promotorskih
regijah elemente, ki se odzovejo na mehanično spremembo strižnih sil. Taki so naprimer gen
za medcelično adhezijsko molekulo 1, za trombocitni rastni faktor B verige, za tkivni faktor
(TF) - ekspresija vseh teh genov se z zmanjšanjem strižnih sil na mestu turbulentnega toka v
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lokalnih enodotelnih celicah poveča. TF je receptor celične membrane, ki sodeluje pri/inicira
koagulacijsko kaskado krvi.
Molekularni učinek laminarnega toka in njegovih strižnih sil na endotelijske celice je povsem
nasproten: sproži pospešeno odstranjevanje superoksidnih anionov, ter preko zaviranja
sinteze ključnega jedrnega faktorja κB (NF-κB) v endotelnih celicah zmanjša aktivacijo
številnih v aterosklerotično kaskado vpletenih genov (gena za TF, metaloproteinaze
celičnega matriksa (MMP) in inflamatornih citokinov) in sintezo adhezijskih molekul na njihovi
površini - torej zavira dejavnike kroničnega vnetja.(54)
V krvi krožeči, še nemodulirani oziroma neoksidirani LDL sami po sebi niso edina oziroma
zadostna determinanta za njihovo kopičenje v subintimalnem prostoru oziroma makrofagih in
za začetek aterosklerotične spirale. Vendar pa v pogojih povišanih vrednosti LDL v plazmi
pride do večje koncentracije in zaradi prej opisanih reoloških mikropogojev tudi daljšega
zadrževanja LDL delcev ob intimi arterij na predilekcijskih mestih. Endotel na teh istih
predilekcijskih mestih je, kot rečeno, prepustnejši, na površini endotelnih celic pa so bolj
izražene adhezijske molekule, na katere se vežejo LDL delci. Ključna je vezava LDL preko
apolipoproteina B in A (apoB in apoA) ter proteoglikanov ekstraceličnega matriksa. Pri
zadrževanju LDL delcev in njihovi akumulaciji v subendotelnem prostoru na predilekcijskih
mestih v arterijah pomagajo še druge proretenzivne molekule, kot so lipoproteinska lipaza
(LpL), sekretorna sfingomielinaza (S-SMase) ter sekretorna fosfolipaza A2 (sPLA2). (55,31)
V žilni steni nato pride do do oksidativne modifikacije retiniranih, akumuliranih LDL delcev. V
procesu oksidacije v žilni steni je udeleženih več faktorjev: encimi mieloperoksidaze in
lipooksigenaze; ter reaktivni kisikovi radikali (ROS), kot so superoksidni anion (O 2-),
peroksinitrit (ONOO-), vodikov peroksid (H2O2) in fenoksilni radikal in HOCl.(56,57)
V oksidaciji LDL so udeležene vse tri celične vrste, ki so prisotne na mestu nastanka začetne
lezije: endotelne celice, gladkomišične celice in makrofagi. Stopnja oksidacije LDL delcev je
lahko različna, razlikujemo minimalno oksidirane LDL (MM-LDL) in polno oksidirane LDL
delce (OxLDL), razlikuje pa se tudi njihov biološki učinek oziroma funkcija.(58)
Prijemališč, na katerih delujejo oksidirani LDL delci, je več. Že malo oksidirani LDL (MMLDL) so zmožni povečanja adherence in penetracije monocitov v žilno steno. Na nivoju
transkripcije vplivajo na povečano endotelno ekspresijo tkivnega faktorja (TF).(58) Stimulirajo
izločanje tumorskega nekrotičnega faktorja α (TNFα), interlevkina-1 (IL-1), makrofagnega
kemotaktičnega proteina 1 (MCP-1) iz endotelnih celic.(59) MM-LDL v endotelnih celicah tudi
stimulirajo sproščanje makrofagnega kolonije stimulirajočega faktorja (MCSF) - ta inducira
diferenciacijo monocitov v tkivne makrofage. TNFα, IL-1 in MCSF so torej vnetni mediatorji,
ki vplivajo na večjo produkcijo LDL receptorjev in večjo vezavo LDL na endotelne celice.
MM-LDL tudi inducirajo povečanje izražanja odstranjevalnega receptorja A (SRA) na
makrofagni celični membrani.(59)
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Glavna lastnost polno oksidiranih LDL (OxLDL) delcev je, da so mnogo bolj aterogeni od
nativnih, neoksidiranih LDL. Oksidirane LDL delce namreč prepoznajo odstranjevalni
receptorji A (SRA) na površini monocitov, ki jih nato fagocitirajo - kar rezultira v kopičenju
LDL v transformiranih monocitih/makrofagih in torej nastajanju “penastih” makrofagov. Ob
tem so oxLDL sami po sebi kemoatraktivni za monocite in inhibirajo motiliteto tkivnih
makrofagov.(59,31) OxLDL tudi aktivirajo jedrni faktor κB (NF-κB), ki je ključni transkripcijski
faktor v regulaciji številnih genov (recimo gena za TF), povezanih z aterosklerotično
kaskado. (60)
Skupni učinek mehaničnih sil in oksidiranih LDL delcev je
specifičnih molekul

tudi povečana ekspresija

na površini endotela, ki so odgovorne za prilepljanje, migracijo in

akumulacijo monocitov in limfocitov.(27) Take molekule, ki služijo kot receptorji za
glikokonjugate in integrine na membrani monocitov in T limfocitov, so različni selektini, že
omenjene medcelične adhezijske molekule, integrin, TLR, ICAM -1, VCAM-1.(61,57)
Če nakratko sumiramo rdečo nit izrazito kopleksnega in prepletenega kaskadnega dogajanja
ob nastanku aterosklerotičnega plaka: povišane vrednosti LDL v plazmi skupaj z fizikalnimi
faktorji in spremenjenimi lastnostmi endotela povzroče kopičenje LDL na predilekcijskih
mestih. Zgodi se migracija in oksidacija LDL, ki vpliva na aktivacijo in migracijo monocitov in
T limfocitov. Monociti se spremene v makrofage in pričenjajo kopičiti oksidirane LDL delce nastanejo penasti makrofagi. Aktivacija monocitov in T celic olajša nadaljno aktivacijo
mononuklearnih celic, vnetni proces se nadalje vzpodbudi. Nekatere penaste celice zapuste
intimo in s tem odstranijo fagocitirane lipide iz žilne stene. Ko je odstranjevalna sposobnost
presežena, se začne plak povečevati - imamo začetno lezijo.
Začetna aterosklerotična lezija je torej maščobni plak, in jo sestavljajo subendotelni depoziti
penastih makrofagov, lipidov in limfocitov T.
Kmalu po nastanku začetne aterosklerotične lezije, pride do fragmentacije notranje elastične
membrane v žilni steni in proliferacije gladkomišičnih celic ter njihove migracije iz tunike
medije v intimo. Običajno te celice ne izražajo odstranjevalnega receptorja A (SRA), lahko pa
so k temu inducirane - kar ponovno prispeva k naraščanju populacije penastih makrofagov in
rasti plaka.(34,59) Poveča se sinteza zunajceličnega matriksa. Nadalje se kopičijo lipidi,
makrofagi in limfociti. Celice v maščobnem plaku pričnejo odmirati, pride do nekroze sredice.
Na površini plaka nastaja

fibrozna kapa.(62) Žilna stena sprva kompenzira maso

nastajajočega plaka s postopno dilatacijo, takoimenovanim “remodelingom”- kar nekaj časa
ohranja nespremenjen oziroma nezmanjšan lumen žile. Ščasoma pa ta kompenzatorni
mehanizem ne zadostuje več, in z rastjo plaka se prične zmanjševati tudi efektivni lumen
prizadete žile.(63) Morfološka slika plaka se med njegovim zorenjem spreminja - pride tudi
do neoangiogeneze, vraščanja vasa vasorum žilne stene v strukturo plaka. To je dodatni
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spodbujevalni dejavnik kroničnega vnetja. V plaku se začnejo kopičiti kalcijeve soli arterijska stena postane tudi mehansko rigidna in neelastična.(64)
Aterosklerotični plak je polno razvit.
4.2.5. Vloga imunskega odziva v aterogenezi
Veliko neodvisnih dokazov obstaja v znanstveni literaturi, da je kronično vnetje ključno
dogajanje in proces, ki regulira razvoj ateroskleroze in njene komplikacije. Evolucijsko
gledano, se je imunski odgovor na vnetni dražljaj razvijal od nespecifičnega k vedno bolj
kopleksnim, specifičnim mehanizmom. V procesu aterogeneze sta vpletena oba kraka, tako
splošni kot specifični (adaptivni) imunski odgovor.
V vnetnem odgovoru sodelujejo endotelne celice, dendritične celice, makrofagi, trombociti ter
T in B limfociti; granulociti pa, čeprav celice vnetnega odgovora, niso pogosto prisotni v
katerikoli fazi aterogeneze. (62)
Značilnost splošnega, nespecifičnega imunskega odgovora je, da se na vdirajoči škodljivi
dejavnik odzove hitro, pogosto preko ustaljenih mediatorjev. Osrednja celična komponenta
nespecifičnega imunskega odgovora so monociti/makrofagi, sodelujejo pa tudi dendritične
celice,

mastociti

in

trombociti.(65)

Takoimenovana

“naravna

protitelesa”,

družine

membranskih proteinov in receptorjev na imunskih celicah nespecifičnega odgovora direktno
prepoznavajo značilne mikrobne delce ali mikrobne produkte, ter omogočajo takojšen odziv,
brez “privajanja”. V te primordialne odgovore je vpletenih več družin odstranjevalnih
receptorjev (SR) na membrani makrofagov (vpleteni so tudi v privzemanje modificiranih,
oksidiranih LDL delcev) in družina mitnici-podobnih receptorjev (TLR). TLR receptorji so
sposobni prepoznavanja oblike, površinskega vzorca vdirajočega agensa. Inducirani sprožijo
kopleksno intracelularno signalno kaskado proinflamatornih citokinov in drugih vnetnih ter
angiogenetičnih mediatorjev (TNF, IL-1, TGFβ, VEGF).
Ko makrofagi fagocitirajo v žilni steni oksidirane LDL delce, jih razgrade, in njihove antigene
(naprimer apolipoprotein B, ApoB) prezentirajo na svoji površini. Dendritične celice kopičijo
na predilekcijskih mestih, mehanizem vezave vključuje molekule VCAM-1; med drugim te
celice izražajo humane levkocitne antigene (HLA) in povezujejo nespecifični imunski odziv s
specifičnim preko predstavljanja antigenov T limfocitom (npr. prevzamejo ApoB iz LDL
delcev in z migracijo v limfne vozle antigene predstavijo T limfocitom).
Tudi aktivirani trombociti izražajo in izločajo različne ligande (CD4, mileoidu-sorodni protein,
MRP) in mediatorje (PDGF, TGFβ in druge), in so pravtako vezni člen z specifično imunostjo
- o tem bomo obširneje spregovorili v naslednjem poglavju.
Možnost prepoznavanja raznolikih škodljivih dejavnikov s strani nespecifičnega imunskega
odgovora je omejena na nekaj stotin različnih vzorcev. (65)
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Kopičijo se dokazi, da specifični imunski odziv igra ključno regulatorno vlogo v razvoju
ateroskleroze. Je ontogenetsko mlajši od nespecifičnega, potrebuje proces “prepoznavanja
in učenja” vpletenih celic, za odziv na škodljivi dejavnik posledično potrebuje več časa, in je
tudi neprimerno kompleksnejši in subtilnejši. V primerjavi z nekaj sto molekularnimi vzorci
nespecifičnega sistema, lahko sistem protiteles in T-celičnih receptorjev prepozna in
odgovori na milijone različnih dražljajev.
Nosilci specifičnega imunskega odgovora so limfociti T (celična imunost) in B (humoralna
imunost). Razumevanje vloge in odkrivanje različnih podtipov (T) limfocitov narašča.
Relativno dobro razumemo vlogo v aterosklerozi in signalne poti petih podtipov limfocitov: T
celic pomagalk (Th1 in Th2), T celic usmerjevalk (Treg), citolitičnih T celic ubijalk (cTL) in B
limfocitov.
T limfociti v verigo aterosklerotičnega dogajanja vstopijo, ko jim dendritične celice iz
aterosklerotičnega plaka in lokalnih limfnih vozličev posredujejo antigene in jih s tem
aktivirajo. Ti antigeni so lahko fragmenti delcev LDL, nekateri proteini toplotnega šoka (HSP)
in verjetno tudi mikrobni antigeni.
T celice pomagalke vodijo prepoznavanje antigenov. Sestavljata jih dva glavna podtipa. Th1
delujejo proinflamatorno in proaterogeno s sekrecijo interferona gama (IFN-γ), tumorskega
nekrotičnega faktorja (TNF) in različnih citokinov. IFN-γ lahko inhibira proliferacijo
gladkomišičnih celic ter v slednjih zmanjšuje produkcijo kolagena. Hkrati pospešuje izražanje
makrofagnih encimov metaloproteinaz - kar povzroči tanjšanje fibroznega pokrova
aterosklerotičnega plaka. Povezava z nespecifičnim odgovorom: IL-12, ki ga izločajo
dendritične celice in monociti, vpliva na diferenciacijo limfocitov Th1.(66,69)
Th2 izločajo citokine, ki modulirajo vnetni odgovor - npr. IL-4 (ta ima sposobnost moduliranja
humoralnega imunskega odziva), natančnejša vloga Th2 v razvoju ateroklerotične lezije pa
ni povsem nedvoumna.
Treg, T celice usmerjevalke, izločajo transformirajoči rastni faktor β (TGFβ), najti jih je v
atrosklerotičnih lezijah, v katerih je vnetno dogajanje burno, in vplivajo tudi na trombotično
kaskado. Nekateri dokazi v literaturi namigujejo, da so Th2 morda vpletene v nastanek
anevrizmatskih sprememb arterijske stene.(67) Torej, vpliv Th2 in T regverjetno uravntežuje
proaterogeno delovanje Th1.
Opisani trije podtipi T limfocitov si delijo skupno lastnost, da izražajo membranski
označevalec CD4, in prepoznavajo antigene ki jim jih predstavljajo makrofagi in dendritične
celice.(65)
T celice ubijalke so drugačne, na površini izražajo CD8 in prepoznavajo HLA antigene (ki jih
lahko predstavijo različne celične vrste). Aktivirane T ubijalke (TK) ubijajo z neposrednim
celičnim kontaktom: sposobne so naprimer uničenja gladkomišičnih celic ali makrofagov procesa, ki zagotovo vpliva na rast (nekroza sredice) aterosklerotičnega plaka ter nadaljno
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pospeševanje in vzdrževanje zanke kroničnega vnetja.(68) Aktivirane TK izločajo tudi več
proinflamatornih citokinov.
B limfociti so nosilci humoralne imunosti. Tvorjena protitelesa lahko prepoznajo neštevilne
antigene. V razvoj ateroskleroze so z izrazitim odgovorm vpletena (predvsem imunoglobulini
M) protitelesa proti epitopom, značilnim za oksidirane LDL delce - ta odziv najverjetneje
učinkuje z atenuacijo aterosklerotičnih sprememb in torej zaviranjem aterosklerotične
kaskade. Seveda pa je to le eno od prijemališč humoralnega odgovora v razvoju
ateroskleroze, druge antigen-protitelo posredovane reakcije (naprimer proti infektivnim
delcem) lahko delujejo proaterogeno.
Ateroklerotična lezija torej vsebuje številne limfocitne klonske linije, hkrati pa je pri pacientih
z razvito aterosklerozo najti povišane titre v aterosklerotično kaskado vpletene protiteles: vse
to potrjuje, da v razvoju plaka potekajo tako nespecifične kot antigen-specifične imunske
reakcije.
Preko vzbujanja elementov obrambnega (imunskega) odgovora na škodljivi dejavnik si
ateroskleroza deli veliko skupnega z drugimi vnetno pogojenimi bolezenskimi stanji.
4.2.6. Vloga trombocitov v aterogenezi
Prilepljanje trombocitov in tvorjenje obstenskega tromba na površini plaka je pogost in
vseprisoten dogodek v razvoju ateroskleroze. Dobro utemeljeno je dejstvo, da aktivacija
trombocitov v različnih bolezenskih stanjih (diabetes, periferna arterijska bolezen, stanje po
angioplastiki, stanje po fibrinolitični terapiji) poveča tveganje trombotičnih zapletov.
Trombociti so v krvi krožeče celice, ki se v mirujočem (neaktiviranem) stanju ne prilepljajo na
steno krvnih žil oziroma na endotel. Do interakcije med trombociti in endotelom pride oz. je ta
možna na več načinov: mirujoči trombociti se prilepijo na aktivirane endotelne celice,
aktivirani trombociti reagirajo z nekativiranimi endotelnimi celicami, ali pa pride do interakcije
med aktiviranimi trombociti in aktiviranimi endotelnimi celicami.(70) Skozi vsakega od treh
načinov trombociti sodelujejo v procesu aterogeneze, pravzaprav aktivacijske kaskade
prehajajo druga v drugo. Trombocite lahko aktivirajo različni dražljaji, na primer povišan krvni
tlak ali vnetje, lahko pa se aktivirajo preko aktiviranega ali mehansko poškodovanega,
denudiranega endotela (mehansko-kemične faktorje odgovorne za poškodbo endotela in
posledično endotelno disfunkcijo smo že obširno zaobjeli v poglavju 4.2.3). Pomembna je
tudi interakcija trombocitov in monocitov/makrofagov. Aktivirani trombociti se vežejo z
monociti in tvorijo agregate. Vezava sproži oksidativno

kaskado v monicitih, spodbuja

adhezijo na endotel, in nadalje deluje kemotaktično na monocite.(71)
Kaskade medsebojne aktivacije (z drugimi besedami: medsebojne amplifikacije vnetnega
odgovora) med endotelom, monociti/makrofagi in trombociti so kompleksne.(70)
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Aktivirani trombociti na svoje membranske GPIIb-IIIa vežejo različne adhezijske proteine, kot
VWF, fibrinogen, fibronektin. Preko teh kompleksov se nato vežejo na endotelni
ekstracelularni matriks oz. receptorje, predvsem na ICAM-1 ter αvβ3-Integrin. Aktivirani
trombociti sproščajo CD40L, ki se razporedi po površini endotela in v endotelnih celicah
inducira izražanje adhezijskih molekul ICAM-1, VCAM - ki so pomembne za vezavo
trombocitov, inducira pa tudi ekspresijo in sproščanje metaloproteinaz ter drugih
proteolitičnih encimov. Ti encimi razgrajujejo proteine zunajceličnega matriksa, lahko
privedejo do tanjšanja ali rupture fibroznega pokrova plaka in z izpostavljanjem
trombogenega materiala

ponovno pripomorejo k agregaciji, aktivaciji trombocitov in

nastanku (muralnega) tromba.(70,71) Aktivirani trombociti tudi pripomorejo k endotelni
sintezi in ekspresiji tkivnega faktorja (TF). Aktivacija trombocitov vodi tudi v tvorbo proste
arahidonske kisline, ki se nato transformira v tromboxan A2 - ta pa je eden najmočnejših
vazokonstriktorjev in trombocite agregirajočih faktorjev.(27)
Aktivirani trombociti pričnejo interakcijo z monociti preko P-selektina, kar v monocitih sproži
transkripcijo in sekrecijo tkivnega faktorja (TF). Vezava preko PSGL-1 (P-selektin
glikoprotein liganda-1) signalne poti v monocitih sproži tudi izločanje jedrnega faktorja κB
(NF-κB), tumorskega nekrotičnega faktorja (TNFα), ter citokinov; med njimi IL-8 in
monocitnega kemotaktičnega proteina (MCP-1).(72)
Trombociti v α-granulah in “gostih” granulah v citoplazmi hranijo večje količine proteinov, ki
jih sprostijo ob aktivaciji: Von Willebrandov faktor (VWF), trombocitni faktor 4 (PF4),
trombocitni rastni faktor (PDGF), CD40L, glikoprotein GPIIb-IIIa ter druge. Aktivirani
trombociti na svoji površini izražajo glikoproteinski kompleks GPIIb-IIIa, izločajo pa še več
drugih različnih faktorjev: monocitni kemotaktični faktor (MCP-1), interlevkine 1β (glavni
aktivator endotelnih celic),6,8, (IL-1β,6,8). Pomemben je trombocitni faktor 4 (PF-4) ki
kemotaktično deluje na monocite in pospešuje

retenco LDL delcev v endoteliju. PDGF

stimulira proliferacijo gladkomišičnih celic in povzroča hiperplazijo žilne stene, ob tem pa tudi
slednji deluje kemotaktično na monocite. (70,72)
Trombociti so pomemben celični faktor, ki z endotelnimi in vnetnimi celicami vzpostavlja
medsebojno pozitivno povratno zanko in torej amplificira aterogenezo že od najzgodnejših
stadijev.
4.3. Povezava ateroskleroze in mieloproliferativnih displazij
Kronično vnetje je ključni proces v razvoju aterokleroze.(27,56) Kronično vnetje je nedvomno
prisotno pri pacientih z mileoproliferativnimi neoplastičnimi spremembami, in njegov vpliv na
razvoj bolezni sega v osnovne patološke procese klonske ekspanzije celic in vzdrževanje le
te.
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Kronično vnetje v povezavi z avtoimunostjo in aterosklerozo verjetno lahko sproži mutacije
hematopoetskih zarodnih celic, kar pripelje do razvoja mieloproliferativnih neoplazem.(12)
Kaže torej, da je kronično vnetje možen sprožilni dejavnik in promotor klonske ekspanzije
levkocitov in trombocitov v razvoju mieloproliferativnih neoplazem (MPN).(10,73) Primarno
dogajanje sicer verjetno gre po obratni poti: mieloproliferativne neoplastične bolezni preko
klonske ekspanzije celic pripomorejo k vzdrževanju kroničnega vnetja in deregulaciji
imunskega sistema.(12,73) Aktivirani levkociti/monociti in trombociti namreč izločajo različne
mediatorje vnetja in citokine, ki nato v povratni zanki aktivirajo obe (ter še druge) celične
vrste.
Monociti oziroma makrofagi so centralne celice v vseh razvojnih fazah ateroskleroze, od
najzgodnješe maščobne lehe, do polno razvitega, kompliciranega plaka.(30) V laboratorijski
sliki mileoproliferativnih neoplazem so povišane vrednosti monocitov v plazmi pogoste,
monocitoza pa je tudi neodvisen negativni napovedni faktor preživetja pri teh bolnikih.(74)
Geni, ki kontrolirajo izražanje mediatorjev vnetja, so pri bolnikih z MPN aktivirani. Signalna
pot preko NF-κB, je v celicah kostnega mozga in klonskih populacijah celic pri bolnikih z
MPN neprekinjeno vključena - kar pomeni aktivacijo genov in produkcije vnetnih citokinov IL1, IL-6, VEGF, PDGF, TGF-α, TGF-β. Pozitivni vpliv na vnetno dogajanje je nedvoumen.(75)
Signalna pot preko NF-κB je hkrati, naj spomnimo, ena od osrednjih v razvoju ateroskleroze
(tudi izražanje adhezijskih molekul, ki spodbujajo adhezijo in vstopanje monocitov v žilno
steno, je med drugim regulirana preko te signalne poti), in predstavlja povezavo med
kroničnim vnetjem, aterosklerozo in mieloproliferativnimi displazijami.(76,4)
Obstoj pozitivne povratne zanke preko kroničnega vnetja, ki deluje v medsebojnem vplivu
ateroskleroze in klonske proliferacije pri mieloproliferativnih neoplazmah, ima v literaturi
jasno podporo.(12,13,75,77)
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4.4. Utemeljitev raziskave
Kronične vnetne bolezni, kot so revmatoidni artritis, sistemski lupus eritematosus in
luskavica, povzročajo prezgodnji pojav ateroskleroze ter pospešujejo njeno napredovanje.
Ker so mieloproliferativne bolezni kronična vnetna stanja, bi lahko imeli tudi ti pacient več
prezgodnje ateroskleroze.(78)
Dokazano je, da imajo osebe z mieloproliferativnimi boleznimi povišane vrednosti vnetnih
mediatorjev in da je vnetje gonilo razvoja aterosklerotičnega plaka.
Dostopna literatura ne potrjuje, da bi v dosedanjih raziskavah preverjali, ali imajo osebe z
mieloproliferativnimi boleznimi v resnici višjo incidenco asimptomatske ateroskleroze kot
zdrave osebe. Naša osnovna ideja je bila, da raziščemo in morda potrdimo to možnost.
Pojavnost

predklinične

in

asimptomatske

ateroskleroze

pri

pacientih

z

znano

mieloproliferativno displazijo smo poskušali definirati z več neinvazivnimi preiskovalnimi
metodami, ki so bile za preiskovance povsem neškodljive ali pa so predstavljale povsem
minimalno tveganje v primerjavi s pričakovano (glede na naše izsledke tudi dejansko)
koristjo - naša raziskava ima soglasje Komisije za medicinsko etiko in deontologijo Republike
Slovenije.
Tudi v prihodnje bi lahko na enak način pregledovali bolnike in poskušali odkriti
aterosklerotične spremembe v zgodnjih stadijih, še preden bi prišlo do klinično vidnih
zapletov.
Osebe s kroničnimi vnetnimi boleznimi so rizična skupina za pojav ateroskleroze, ki je
dolgoročno smrtna bolezen. Zgodnja diagnostika je torej ključnega pomena, saj lahko s
statini in drugo učinkovito terapijo, ki jo že imamo na voljo, upočasnimo napredovanje in rast
aterosklerotičnega plaka.(57) S terapijo, ki atenuira kronični vnetni odgovor - na primer z
zdravili, ki bi vplivala na signalno pot NF-κB, bi lahko v bodočnosti zavirali tako klonsko
evolucijo celic v razvoju mileoproliferativnih neoplazem, ki jo vnetje vzdržuje, kot tudi razvoj
ateroskleroze.(79)
5

NAMEN DOKTORSKE DISERTACIJE IN HIPOTEZE

5.1. Namen doktorske disertacije

S primerjavo skupine bolnikov z znano diagnozo JAK2V617F pozitivne mieloproliferativne
displazije ter glede na klasične rizične faktorje, starost in spol primerljive skupine navidezno
zdravih preiskovancev želimo ugotoviti, ali imajo bolniki:
-

večjo prevalenco aterosklerotičnih sprememb vratnih arterij

-

večjo togost stene vratnih arterij
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-

slabše delovanje endotela

-

večjo obremenitev koronarnih arterij s kalcijem

5.2. Hipoteze

-

Prevalenca aterosklerotičnih karotidnih leh je v osnovni skupini pacientov z
JAK2V617F pozitivnimi mieloproliferativnimi displazijami večja kot v kontrolni skupini
preiskovancev

-

Togost stene vratnih arterij, izražena z indeksom β, je večja pri pacientih v osnovni
skupini v primerjavi s preiskovanci kontrolne skupine

-

Hitrost potovanja pulznega vala, ocenjena iz krivulje pulzacij karotidnih arterij, je (kar
sledi iz hipoteze o večji togosti stene, v predhodni alineji) večja pri pacientih osnovne
skupine v primerjavi s kontrolno skupino

-

Delovanje, reaktivnost endotela, merjena z metodo EndoPAT, je pri pacientih
osnovne skupine manjša (e.g. endotelijska disfunkcija je bolj izražena) kot pri
navidezno zdravih preiskovancih kontrolne skupine

-

Obremenjenost koronarnih arterij s kalcijem, merjena z radiološko računalniško tomografsko (CT) metodo Ca-score, je večja pri pacientih osnovne skupine kot pri
navidezno zdravih preiskovancih kontrolne skupine

6

METODE, PREISKOVANCI
6.1. Etični vidik raziskave

Kmalu po oblikovanju ideje za raziskavo in pred pričetkom dela oziroma vključevanja
preiskovancev smo s soglasjem mentorja prof.dr. Aleša Blinca in podporo članov celotne
raziskovalne skupine z dopisom z dne 12.03.2012 zaprosili Komisijo Republike Slovenije za
medicinsko etiko za mnenje glede etične sprejemljivosti nameravane raziskave. Dopisu smo
priložili podroben protokol nameravane raziskave.
Komisija Republike Slovenije je že na seji dne 14.6.2012 brez pripomb v celoti odobrila
raziskavo “Prisotnost klinično neme ateroskleroze pri bolnikih s Philadelphia-negativnimi
mileoproliferativnimi boleznimi”, z odločbo 154/5/12.
Nabor preiskovancev, izvajanje preiskav in obdelava pridobljenih rezultatov je potekala v
skladu s slovenskim Kodeksom medicinske etike in deontologije ter Zakonom o varstvu
osebnih podatkov (ZVOP-1) in Zakonom o pacientovih pravicah (ZPacP).
Pri izvajanju raziskave smo striktno spoštovali načela Helsinške deklaracije o biomedicinskih
raziskavah na človeku, določila Konvencije Sveta Evrope o varovanju človekovih pravic in
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dostojanstva človeškega bitja v zvezi z uporabo biologije in medicine (načela Oviedske
konvencije).
Vse pridobljene podatke smo hranili v skladu z zahtevami, ki jih predpisujeta ZVOP in
ZPacP, in jih uporabili izključno v skladu z nameni raziskave.
Vsi preiskovanci so bili pred vstopom v raziskavo podrobno seznanjeni z namenom, potekom
ter možnimi tveganji raziskave., in sicer s pisno obrazložitvijo ter še v osebnem razgovoru z
glavnim raziskovalcem. Vsi preiskovanci, vključeni v raziskavo, so pred vstopom podpisali
prostovoljni pristanek. Originali podpisanih privoljenj vseh preiskovancev se še hranijo, na
način, kot ga predpisujeta ZVOP in ZPacP.
Preiskovanci so bili pisno in ob osebnem razgovoru, pred vstopom v raziskavo seznanjeni,
da lahko sodelovanje kadarkoli prekinejo, brez navajanja razlogov za svojo odločitev in brez
posledic za njihovo zdravljenje.
6.2. Preiskovanci
V začetnem naboru smo za morebitno vključitev v raziskavo skupno evidentirali 237 oseb.
Od tega je bilo 180 preiskovancev z diagnozo esencialne trombocitemije. Od 180
preiskovancev z diagnozo ET je bilo po preverjanju medicinske dokumentacije 124
preiskovancev JAKV617F pozitivnih.
Pred vključitvijo v raziskavo smo s telefonskim pogovorom in pisnim vabilom kontaktirali
skupno 181 preiskovancev, 124 preiskovancev osnovne skupine z diagnozo ET, splošnemu
vabilu za preiskovance kontrolne skupine pa se je odzvalo 57 navidezno zdravih
prostovoljcev.
6.2.1. Vključitveni in izključitveni kriteriji
Preiskovanci, ki smo jih vključili v raziskavo, so morali biti polnoletni, in v svoji medicinski
dokumentaciji niso smeli imeti zabeleženih diagnoz povezanih z aterosklerotično žilno
boleznijo, kot so periferna arterijska obstrukcijska bolezen (PAOB), miokardni infarkt (MI),
znana angina pektoris (AP), asimptomatska zožitev vratnih arterij, prehodna ishemična ataka
(TIA), ishemična možganska kap, aterosklerotična ali anevrizmatska bolezen aorte,
visceralnih ali perifernih arterij, znana vstavitev žilne opornice ali zdravljena možganska
anevrizma.
Morebitno prisotnost aterosklerotične žilne bolezni smo poleg pregleda medicinske
dokumentacije dodatno izključili z usmerjenim vprašalnikom, ki so ga pred vstopom v
raziskavo izpolnili vsi potencialni preiskovanci. Klasične dejavnike tveganja za aterosklerozo
smo nato pri vseh preiskovancih, vključenih v raziskavo, še enkrat preverili z anamnezo,
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kliničnim in laboratorijskem pregledom. Vsi preiskovanci so morali biti v dobri telesni
kondiciji, in brez akutnega respiratornega ali drugega infekta.
Preiskovanke ženskega spola niso smele biti noseče.
Vsi preiskovanci so se morali pred vstopom v raziskavo seznaniti in strinjati s protokolom
raziskave in so vanjo vstopili prostovoljno.
Vključitveni oziroma izključitveni kriteriji so veljali za vse preiskovance enako, tako v osnovni
kot kontrolni skupini.

6.2.2. Osnovna skupina preiskovancev
V osnovno skupino preiskovancev smo rekrutirali paciente, ki so se z diagnozo esencialne
trombocitemije med letoma 2011 in 2014 zdravili na Oddelku za hematologijo Interne klinike
Univerzitetnega Kliničnega Centra Ljubljana. Pregledali smo zdravstveno dokumentacijo 180
oseb, in izločili tiste, pri katerih ni bila dokazana mutacija Janus kinaza gena. S pisnim
vprašalnikom in telefonskim razgovorom smo kontaktirali 124 JAK2 pozitivnih pacientov.
Med njimi je bilo 61 takih, ki so ustrezali vključitvenim kriterijem. Od 61 potencialnih
preiskovancev osnovne skupine, je po podrobnem pojasnilu v sodelovanje v preiskavi
privolilo 40 preiskovancev.
Preiskovanci so bili s strani lečečega hematologa ustrezno vodeni in zdravljeni. Pod redno
kontrolo hematologa je Aspirin v zaščitni dozi prejemalo 15 preiskovancev, Thromboreductin
7 preiskovancev, Litalir 10 preiskovancev, Marevan dva preiskovanca, interferon dva
preiskovanca; eritropoetin, dabigatraneteksilat, tiklopidin ter klopidogrel pa po en
preiskovanec. Nekateri preiskovanci so prejemali kombinacijo zgoraj navedenih zdravil.
V osnovni skupini je bilo šest preiskovancev z diagnozo arterijske hipertenzije (AH), vsi so že
pred vključitvijo v raziskavo prejemali antihipertenzivno medikamentozno terapijo. V
anamnezi oziroma medicinski dokumentaciji pacientov osnovne skupine smo jih torej potrdili
šest z diagnozo arterijske hipertenzije, štiri pacientke so imele znano miomatozo uterusa,
dva sladkorno bolezen. Dva preiskovanca sta imela atrijsko fibrilacijo (AF), po eden pa
diagnozo pljučne embolije (PE), globoke venske tromboze (GVT), pielonefritisa, ledvičnih
kamnov, povrhnje venske insuficience, epilepsije ter astme v anamnezi. Od ostalih diagnoz
oziroma preeksistentnih bolezni, so preiskovanci osnovne skupine v preteklosti imeli
dvanajst operativnih posegov (od tega osem operacij v abdomnu: tri holecistektomije, dve
operaciji kile, eno operacijo prostate, eno apendektomijo, eno splenektomijo), ter štiri
operativne posege na ostalih organskih sistemih (dve tonzilektomiji, po eno operacijo kolena
in eno operacijo kolka – totalni endoprotezi).
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6.2.3. Kontrolna skupina preiskovancev
Kontrolno skupino preiskovancev smo rekrutirali med zaposlenimi Univerzitetnega Kliničnega
Centra Ljubljana, njihovimi sorodniki in znanci. Preiskovanci kontrolne skupine so se po naši
objavi potrebe po prostovoljcih, pri katerih bi z neinvazivnimi testi opredeljevali ožilje, javljali
naključno, in so bili v raziskavo sprejeti glede na ujemanje po spolu in starosti s člani
osnovne skupine, ter seveda glede na izpolnjevanje vključitvenih in odsotnost izključitvenih
kriterijev. Pri preiskovancih kontrolne skupine smo v anamnezi oziroma medicinski
dokumentaciji potrdili pet takih z diagnozo arterijske hipertenzije, po dva z ščitničnim
obolenjem, mitralno insuficienco/prolapsom,
gastritisom,

razjedo

želodca,

prebolelim rakom prostate, ter po enega z

gastroezaofagealno

refluksno

boleznijo

(GERB),

divertikulitisom, tuberkulozo in depresijo. Od kirurških stanj so preiskovanci v kontrolni
skupini imeli dve operativni korekciji ingvinalne kile, eno ortopedsko operacijo in eno
operacijo anevrizme arterije cerebri medije. V času vstopa v našo raziskavo razen
kontinuirane medikamentozne terapije arterijske hipertenzije pri petih preskovancih, ter
refluksne bolezni, gastritisa in depresije pri treh, preiskovanci niso bili več aktivno zdravljeni
glede preostalih znanih obolenj.
6.3. Klinični pregled, vprašalnik, laboratorijski pregled
Raziskava je potekala v prostorih Ambulante za preventivno kardiologijo Kliničnega oddelka
za žilne bolezni na Polikliniki Univerzitetnega Kliničnega Centra v Ljubljani od januarja 2014
do konca avgusta 2015. Preiskovanci so v raziskavi sodelovali z enkratnim obiskom, ki je
trajal tri do štiri ure. Preiskovance osnovne in kontrolne skupine smo na izvedbo meritev
vabili po naključnem vrstnem redu. Z namenom, da čimbolj izenačimo pogoje meritev in
izničimo vpliv cirkadianega ritma, smo meritve vedno opravljali na petek, med 12 in 16 uro.
6.3.1 Vprašalnik, privolitev
S preiskovanci smo najprej opravili pogovor. Preiskovance smo ponovno podrobno seznanili
z raziskavo, in izčrpno odgovorili na njihova vprašanja. Po pogovoru smo jim po potrebi
pustili nekaj časa za odločitev in podpis pristanka za sodelovanje v raziskavi. Vzorec
privolitve se nahaja v poglavju Priloge.
S podpisom obrazca privolitve je preiskovanec formalno vstopil v raziskavo.
Sledila je izpolnitev usmerjenega vprašalnika o osebni in družinski anamnezi. Posebej smo s
tem vprašalnikom (vzorec se nahaja v poglavju Priloge) opredeljevali dejavnike tveganja za
aterosklerozo (hiperholesterolemija, hipertenzija, diabetes, kajenje, druge morebitne
kronične ali avtoimune bolezni) ter izključevali prisotnost že izražene aterosklerotične
bolezni.
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6.3.2. Klinični pregled
Pri vseh preiskovancih smo vizuelno in na otip ocenili prekrvljenost: temperaturo in barvo
kože okončin, preverili prisotnost perifernih pulzov, ocenili kapilarni povratek na prstih rok in
nog. Vsakemu preiskovancu smo izmerili telesno temperaturo, telesno višino in težo, obseg
pasu ter izračunali indeks telesne mase (BMI). Vsem smo tudi izmerili krvni tak na desni in
levi nadlakti.

6.3.3. Laboratorijski pregled
Po kliničnem pregledu so medicinske sestre Ambulante za preventivno kardiologijo vsakemu
preiskovancu odvzele vzorec periferne venske krvi, približno 20-25 ml, za laboratorijske
preiskave. V okviru laboratorijskega testiranja smo določevali naslednje vrednosti:
Hemogram: levkociti (Lkci), eritrociti (Erci), trombociti (Pt), limfociti, mešane celice, nevtrofilci,
hemoglobin (Hb), hematokrit (Ht); ter vrednosti MCV, MCH, MCHC, RDW in MPV.
Biokemične preiskave: glukoza, sečnina, kreatinin, trigliceridi, holesterol, HDL-holesterol,
LDL-holesterol, Ne-HDL holesterol, C-reaktivni protein (CRP) ter izračunana vrednost
glomerulne filtracije (oGF).
Vzorce venske krvi vseh preiskovancev smo znotraj šestih ur po odvzemu laboratorijsko
pregledovali v validiranem centralnem laboratoriju Univerzitetnega Kliničnega Centra
Ljubljana, na Kliničnem Inštitutu za klinično kemijo in biokemijo (KIKKB).
6.4. Funkcijske in morfološke preiskave arterij
Vse preiskave funkcijskih in morfoloških značilnosti vratnih in koronarnih arterij so sledile po
zaključku odvzema krvi, tekom istega obiska. Pred nadaljevanjem smo še enkrat pri vsakem
preiskovancu preverili, da so tešči zadnjih 6 ur; da v zadnjih treh urah niso kadili, pili kave,
pravega čaja ali energijskih napitkov; ter da vsaj 10 ur pred preiskavami niso uživali alkohola.
Pletizmografske (EndoPAT, funkcionalne),

ter ultrazvočne (morfološke in funkcionalne)

meritve na karotidnih in digitalnih arterijah so potekale v prostorih Ambulante za preventivno
kardiologijo, v mirnem, delno zatemnjenem prostoru s konstatno vlažnostjo in temperaturo
zraka od 22 – 24 ºC. Preiskovance smo pred preiskavami namestili v udoben polležeč
položaj,

v

katerem

so

mirovali

10-15

minut

pred

začetkom

meritev.

Računalniškotomografske, CT (kvantificirane morfološke) meritve kalcijevega bremena (Cascore) na koronarnih arterijah so potekale na Kliniki za nuklearno medicino UKC Ljubljana,
na 128 rezinski PET CT aparaturi. Za to preiskavo posebne predpriprave nismo izvajali, saj
je dovolj neobčutljiva za zunanje vplive.
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Z namenom učinkovite organizacije dela so nekateri preiskovanci najprej opravili ultrazvočne
in EndoPAT meritve, drugi pa najprej CT meritev. Vrstni red opravljanja meritev smo določali
povsem naključno.
6.4.1. Meritve kalcijevega bremena na koronarnih arterijah z računalniško
tomografijo (CT Calcium score)
Meritve kalcijevega bremena koronarnih arterij (Ca-score) smo opravljali na Kliniki za
nuklerano medicino UKC Ljubljana, na kombiniranem 128 rezinskem PET– CT računalniškotomografskem skenerju Biograph M proizvajalca Siemens, Erlangen, Nemčija. Na isti
aparaturi se rutinsko, vsakodnevno opravljajo enake meritve, običajno kot uvodna preiskava
pred CT angiografijo koronarnih arterij. Ca-score je neodvisen in najzanesljivejši napovedni
faktor neželjenih kardiovaskularnih dogodkov v populaciji pacientov z nizko oziroma srednjo
pretestno verjetnostjo za koronarno bolezen. (80,81)

6.4.1.1. Izvedba meritve kalcijevega bremena
Priprava na preiskavo ni bila potrebna. Preiskovanca smo polegli na premično mizo CT
naprave, na prsni koš nalepili tri EKG elektrode (na standardna mesta: pod desno in levo
ključnico približno v medioklavikularni liniji ter na levi bok pod višino rebrnega loka v sprednji
do srednji aksilarni liniji), na katere smo priključili EKG triger CT naprave. Pred slikanjem
smo naredili rutinski topogram, ki nam je služil za definicijo slikanega polja. Slikano polje
smo nastavili od karine do prvega medvretenčnega prostora pod bazo srca. Uporabljali smo
protokol s sekvenčnim, prospektivno EKG vodenim slikanjem, rotacijskim časom 0.33
sekunde, vključeno funkcijo CARE Dose 4D, napetostjo rentgenske cevi 120 kV, ter debelino
reza 3 mm, brez prekrivanja rezov. Preiskava je potekala brez uporabe kontrastnega
sredstva in v zadržanem dihu preiskovanca, ter je skupaj s tehnično pripravo preiskovanca
trajala od 5-7 minut. Prejeta doza sevanja na prreiskovanca je bila minimalna, in se je v
povprečju gibala od 1 – 1.5 mSv.
6.4.1.2. Ocena rezultatov
Dobljene podatke smo obdelali na delovni postaji Leonardo, istega proizvajalca Siemens,
Erlangen, Nemčija; s programskim paketom Syngo Leonardo Calcium score, in obremenitev
koronarnih arterij s kalcijem izrazili v Agatstonovih enotah.(82) Surove podatke je z
omenjenim programom obdeloval en preiskovalec. Da bi se izognili eventuelni napaki pri
obdelavi rezultatov in pridobljenih vrednosti v Agatstonovih enotah, smo obdelavo vršili po
posebnem protokolu. Iz surovih podatkov smo označevanje in izračun kalcijevega bremena
za vsakega preiskovanca posebej naredili petkrat. Med dvema zaporednima obdelavama oz.
izračunoma je morala miniti najmanj ena ura. Najvišjo in najnižjo izračunano vrednost smo
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zavrgli, iz ostalih treh vrednosti pa smo izračunali povprečno vrednost. To številčno vrednost
v Agatstonovih enotah smo šteli kot definitivno in jo upoštevali v nadaljnih izračunih.
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6.4.2. Ultrazvočne meritve
Meritve na karotidnih arterijah smo opravljali z modernim ultrazvočnim aparatom Aloka
Prosound α7, proizvajalca Hitachi Aloka Medical Ltd., Japonska. Uporabljali smo linearno
žilno sondo s prilagodljivo delovno frekvenco 5-13 MHz. Ocenjevali smo prisotnost
asimptomatske ateroskleroze, plakov v steni karotidnih arterij (“carotis score”), ter hitrost
potovanja pulznega vala krvi in lokalno togost stene arterij. Za pravilno določitev hitrosti
pulznega vala je bilo potrebno sočasno snemanje trikanalnega EKG. Pacientom smo
namestili EKG elektrode in jih priklopili na ultrazvočni aparat. Vse meritve hitrosti pulznega
vala in določevanja togosti žilne stene smo opravili dvakrat, in za nadaljno statistično
obdelavo uporabili izračunano povprečno vrednost. Meritve pri vseh preiskovancih je opravil
isti operater.
6.4.2.1. Ugotavljanje prisotnosti asimptomatske ateroskleroze
Morebitno prisotnost klinično asimptomatske ateroskleroze smo ugotavljali z ultrazvočnim
opredeljevanjem sprememb/plakov arterijske stene karotidnih arterij. Plak smo definirali po
modificirani metodologiji Rotterdamske študije, in sicer po dveh kriterijih:
- kot točkovno zadebelitev intime-medije (IM), ki je za več kot 50% presegala debelino IM
kompleksa v sosednjih odsekih žilne stene
- ali kot debelino IM, ki je v absolutni meritvi presegala 1,5 mm v dveh pravokotnih
projekcijah
Pregledovali smo obe strani vratu, in sicer skupno karotidno arterijo v celotni ultrazvočno
dostopni dolžini skupaj z bulbusom, notranjo karotidno arterijo ter zunanjo karotidno arterijo v
začetnem delu za odcepiščem. Skupno smo torej pregledali šest žilnih odsekov pri vsakem
preiskovancu. Prisotnost vsaj enega plaka v vsakem žilnem odseku smo točkovali z 1 točko,
odsotnost z 0 točkami. Če je bilo v posameznem žilnem odseku več plakov, smo to stanje še
vedno točkovali z 1 točko. Skupno število točk je predstavljalo karotidni indeks (“carotis
score”).
Ocena aterosklerotičnega bremena oziroma vrednost karotidnega indeksa se je torej lahko
gibala od 0 (brez aterosklerotičnih sprememb v vseh ocenjevanih žilnih odsekih) do največ 6
(najmanj en plak v vsakem od ocenjevanih žilnih odsekov).(83)
6.4.2.2. Meritve hitrosti pulznega vala in togosti stene karotidnih arterij
Meritve smo izvedli s pomočjo metode Echo-Tracking, in sicer s kontinuiranim merjenjem
premera skupne karotidne arterije približno 2 cm kavdalno od bulbusa. Meritev je preprosta,
poteka avtomatično, saj ultrazvočni sistem s pomočjo radiofrekvenčnega signala v več
zaporednih srčnih ciklih samodejno meri razdalje oz. premer arterije z natančnostjo stotinke
milimetra (0.01 mm). Iz podatkov o premeru in podatkov o sistoličnem in diastoličnem tlaku
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(izmerjenim tik pred preiskavo) sistem avtomatično izračuna indeks beta (β), iz katerega smo
z računsko operacijo ocenili tudi hitrost potovanja pulznega vala (PWV).(84,85)
Indeks β govori o lokalni togosti (elastičnosti) žilne stene, in je sicer izračunan po naslednji
formuli:
β= ln (Pmax/Pmin)/[(Dmax-Dmin/Dmin)],
pri čemer kratice pomenijo:
Pmax : sistolični tlak
Pmin : diastolični tlak
Dmax : maksimalni premer arterije
Dmin : minimalni premer arterije
Meritev smo za vsakega preiskovanca izvedli in izračunali β indeks na levi in desni skupni
karotidni arteriji. Iz dobljenih podatkov smo izračunali povprečno vrednost, ki smo jo kot
definitivno vrednost uporabljali v nadaljnih izračunih.
Hitrost potovanja pulznega vala, PWV, smo s pomočjo indeksa β ocenjevali po naslednji
formuli:
PWV = √((βx Pmin/2ρ)),
pri čemer kratice pomenijo:
β: indeks beta
ρ: specifična gostota krvi, 1050 kg/m3
Pmin: diastolični tlak
Meritve in ustrezni izračuni so bili z metodo Echo Tracking opravljeni v realnem času.
6.4.3. Pletizmografske meritve - metoda EndoPat 2000
Endotelijsko funkcijo smo pri preiskovancih opredeljevali z pletizmografsko metodo merjenja
rektivnosti mikrocirkulacije digitalnih arterij EndoPAT 2000, proizvajalca Itamar Medical REF,
Caesarea, Izrael, Software version 3.3.X. Osnova sistema so pletizmografske sonde za
konice prstov rok, preko katerih posebej zasnovan računalniški sistem oceni pulzacije
digitalnih arterij - meri torej jakost in dinamiko sprememb tonusa le-teh. Kratica PAT v imenu
metode nakazuje prav to: »Pulzna Amplitudna Tonometrija«. Številčne vrednosti, ki dinamiko
in jakost spremembe tonusa digitalnih arterij predstavljajo, so indeks reaktivne hiperemije
(RHI, reactive hyperemia index) ter indeks povečanja (AI, augmentation index).
6.4.3.1. Izvedba meritev
Pred preiskavo so preiskovanci dobili pisna navodila, preverili smo, da so tri ure pred
pričetkom abstinirali od kajenja in poživljajočih napitkov ter 10 ur od alkohola. Polležečim
smo namestili opore za podlakti obeh rok, na nadlaket nedominantne roke smo namestili
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manšeto za zažem, na kazalce obeh rok pa merilne pletizmografske sonde. Pred začetkom
meritev so preiskovanci mirovali

vsaj 10-minut, mirovati pa so morali tudi med samo

meritvijo.
Naprava EndoPAT smo pognali in umerili najmanj pol ure pred začetkom merjenja. V
računalniški sistem smo pred začetkom meritev vnesli tudi spol, starost, antropometrične
podatke (telesno težo in višino) ter vrednosti krvnega tlaka (izmerjenega tik pred preiskavo).
Meritev smo pričeli šele, ko smo dosegli nemoten pletizmografski signal, brez motečih
artefaktov.
Meritev je potekala v treh petminutnih intervalih. Časovne intervale smo meriili s štoparico.
Prvih pet minut (0.-5. minuta) smo zajemali signal v bazalnih, mirovnih pogojih.
V peti minuti meritev smo zaželi manšeto na nadlakti. Naslednjih pet minut (5.-10.minuta)
smo izvajali meritve v okluzijskih pogojih. Okluzijske pogoje smo dosegli s tlakom do najmanj
60 mmHg nad vrednostjo sistolnega tlaka preiskovanca, oziroma najmanj 200 mmHg, in smo
jih vzdrževali do 10. minute preiskave. Petminutni okluzijski pogoji so optimalen čas za
sprožitev maksimalnega odziva endotela. Za preiskovanca je petminutna okluzija
neškodljiva.(84) Po preteku 10 minute smo manšeto sprostili.
Zadnjih pet minut (10.-15. minuta) meritve je potekal zajem signala v pogojih reaktivne
hiperemije.
Pletizmografske meritve smo izvajali na kazalcih obeh rok istočasno. Podatki, ki smo jih
dobili na dominantni, nezažeti roki, so nam služili za oceno od endotelija neodvisnih
sprememb tonusa digitalnih arterij, in torej za korekcijo meritev, pridobljenih na digitalnih
arterijah zažete, nedominantne okončine.
S pomočjo programov Endo PAT naprave smo nato izračunali RHI za ocenjevanje od
endotela odvisne hiperemije in AI za ocenjevanje togosti arterijske stene.

6.4.3.2. Merjenje funkcije endotela
Relaksacijo žilne stene, ki jo inducira zaradi okluzijskih pogojev iz endotelnih celic sproščen
relaksacijski faktor

dušikov oksid (NO), predstavlja indeks reaktivne hiperemije – RHI.

Indeks je pravzaprav količnik med pletizmografskim signalom pred okluzijo in po njej,
korigiranim z vrednostmi kontrolne, nezažete roke. Tonometrično izmerjene vrednosti smo
pred izračunom indeksa tudi prilagodili mirovnim vrednostim tonusa (bazalni korekcijski
faktor) za vsakega preiskovanca posebej. S tako korekcijo je bila dosežena medsebojna
primerljivost dobljenih izračunov in neodvisnost od normalnih individualnih razlik med
preiskovanci.(86)
RHI smo izračunavali po naslednji formuli:
RHI = (A/B) / (C/D)
pri čemer spremenljivke pomenijo:
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A: postokluzijska amplituda pulznega vala (PWA) zažete roke
B: bazalna, predokluzijska amplituda pulznega vala (PWA) zažete roke
C: postokluzijska amplituda pulznega vala (PWA) nezažete roke
D: bazalna, predokluzijska amplituda pulznega vala (PWA) nezažete roke
Vrednosti reaktivnega hiperemičnega indeksa pod 1.67 so predstavljale znak endotelijske
disfunkcije, vrednosti med 1.67 in 2.0 so predstavljale mejno funkcijo endotela, vrednosti nad
2.0 pa so kazale na normalno delovanje endotelija. Višja številčna vrednost torej pomeni
boljšo endotelno funkcijo. (86)
6.4.3.3. Določanje togosti arterijske žilne stene
Posledica v sistoli iztisnjenega volumna krvi je pulzni val, ki potuje po arterijskem žilnem
sistemu. Na določenem mestu v arteriji je mogoče zaznati primarni pulzni val, ki je posledica
sistole levega ventrikla, in sekundarni, odbiti pulzni val, ki je posledica podajnosti žilne stene.
Z EndoPAT metodo smo to storili na arterijah obeh kazalcev. EndoPAT zmore zaznati obliko
pulznega vala in razlikovati med primarnim in odbitim valom. Iz natančno opredeljene oblike
pulznega vala, zaznanega s pletizmografskimi sondami na kazalcih obeh rok, smo z
računskim postopkom pridobili vrednosti indeksa povečanja, augmentacijskega indeksa (AI).
Augmentacijski indeks dejansko predstavlja relativni prispevek odbitega pulznega vala k
povečanju tlaka v žilni steni, in služi kot merilo za oceno togosti arterijske stene. Podajnost
žilne stene je večja pri nižjih vrednostih indeksa, ali drugače: višja vrednost indeksa pomeni
bolj togo in torej manj podajno žilno steno.
Augmentacijski indeks AI smo izračunavali po sledeči formuli :
AI = ((P2-P1)/P1) x 100
pri čemer spremenljivke pomenijo:
P1:najvišja vrednost tlaka primarnega pulznega vala
P2:najvišja vrednost tlaka sekundarnega pulznega vala
Ker je augmentacijski indeks odvisen od frekvence srčnega utripa, smo izmerjene vrednosti,
ki so bile pri vsakem posameznem preiskovancu zajete pri različnih, individualnih vrednostih
frekvence srca, preračunali na frekvenco utripa 75 utripov na minuto. Tako smo dobili
medsebojno primerljive rezultate, neodvisne od individualnih variacij med preiskovanci.(86)
AI je izražen v odstotkih.
Naprava EndoPAT je avtomatično identificirala primarni pulzni val in sekundarni, odbiti pulzni
val, ter iz oblike pulznega vala tudi avtomatično preračunala zgoraj omenjene vrednosti.
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6.5. Statistična analiza podatkov
Statistično obdelavo vseh skupin pridobljenih podatkov smo naredili s programom Microsoft
Excel for Windows 2007 oziroma s programom Social Science Statistics Calculators, ki je
javno dostopen na internetnem naslovu www.socscistatistics.com.
Najprej smo pred primerjavo podatkov preiskovancev osnovne in kontrolne skupine, preverili,
ali so spremenljivke porazdeljene normalno. To smo naredili z uporabo normalno-kvantilnega
grafa (kvantilno-kvantilni graf ali Q-Q test). Izračunane korelacijske koeficiente smo testirali
na kritično vrednost, do katere je normalnost porazdelitve potrjena z možnostjo napake pod
5% (Lilieforsove meje zaupanja).
Spremenljivke z normalno porazdelitvijo smo predstavili z izračunom povprečne vrednosti in
standardne deviacije, spremenljivke z nenormalno porazdelitvijo pa z izračunom aritmetične
sredine ter razponom med prvo in tretjo kvartilo.
Razlike med osnovno skupino z diagnozo ET in kontrolno skupino preiskovancev smo pri
normalno razporejenih kontinuiranih spremenljivkah testirali s pomočjo dvostranskega
Studentovega t-testa za neodvisne vzorce, pri kontinuiranih spremenljivkah z nenormalno
razporeditvijo pa s pomočjo Mann-Whitneyevega testa za primerjavo neodvisnih vzorcev.
Diskretne spremenljivke smo med obema skupina primerjali s testom Hi-kvadrat.
S Pearsonovim korelacijskim koeficientom smo med obema skupinama primerjali naslednje
vrednosti: Ca-score koronarnih arterij z napovedjo koronarne bolezni izračunano po klasičnih
Framinghamskimi kriterijih; ter prisotnost karotidnih plakov (karotidni indeks) - pravtako s Cascore koronarnih arterij.
Pri vseh primerjavah med skupinama smo kot mejo za statistično značilno razliko določili pri
vrednosti p<0.05.
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7

REZULTATI
7.1. Značilnosti vključenih preiskovancev

Pred začetkom raziskave smo skupno evidentirali 237 potencialnih preiskovance v osnovni
in kontrolni skupini. Po presejanju glede na vključitvene in izključitvene kriterije ter pristanku
na sodelovanje v preiskavi, je bilo v raziskavo vključenih skupno 82 preiskovancev obeh
skupin. Diagram 1. predstavlja potek nabora preiskovancev.
Diagram 1. Shema nabora preiskovancev osnovne in kontrolne skupine. ET - esencialna trombocitemija

Pregled

osnovnih

značilnosti

in

izmerjenih vrednosti

preiskovancev obeh

skupin

predstavljamo v Tabeli 1. Bazični predpogoj oziroma osnovni kriterij pred nadaljnimi
primerjavami je bil, da je sestava kontrolne skupine preiskovancev

po spolu in starosti

primerljiva pacientom osnovne skupine z esencialno trombocitemijo (ET). Kot je razvidno iz
Tabele 1., med skupinama tudi ni bilo pomembnih razlik v krvnem pritisku, biokemičnih
laboratorijskih vrednostih (celokupnem holesterolu, LDL, HDL in trigliceridih), kadilskem
statusu in prisotnosti sladkorne bolezni. Med skupinama v oceni 10-letnega tveganja za
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kardiovaskularni dogodek glede na klasične Framinghamske kriterije torej ni bilo pomembnih
razlik (Tabela 2.)

Tabela 1. Značilnosti osnovne skupine pacientov z ET in kontrolne skupine preiskovancev. Diskretne
spremenljivke so zapisane z absolutnim številom. Povprečna vrednost in standardna deviacija je podana
pri kontinuiranih spremenljivkah z normalno porazdelitvijo; srednja vrednost in interkvartilni razpon je
podan za kontinuirane spremenljivke z ne-normalno porazdelitvijo. Primerjavo med skupinama smo
1
2
3
naredili s testom Hi-kvadrat, Studentovim t-testom, oziroma Mann-Whitneyevim testom. (ET- esencialna
trombocitemija, ITM-indeks telesne mase, M-moški, Ž-ženska, LDL-lipoprotein nizke gostote, HDLlipoprotein visoke gostote).

Spremenljivke

Osnovna skupina,
Kontrolna skupina, Primerjava med
pacienti z ET (n=40) zdravi preiskovanci skupinama
(n=42)

2

57.1 (14.1)

58.2 (13.1)

0.71

1

14/26

16/26

0.77

2

25.4 (3.5)

27.0 (4.5)

0.07

M

95.4 (10.4)

101.1 (10.2)

0.14

Ž

89.7 (8.8)

89.4 (13.6)

0.92

3

139 (129 - 148)

136 (130 - 143)

0.33

3

Diastolični tlak
(mmHg)

80 (73 - 89)

80 (74 - 87)

0.92

2

Celokupni
holesterol (mmol/l)

5.01 (1.07)

5.23 (0.83)

0.30

2

LDL holesterol
(mmol/l)

2.73 (0.77)

2.86 (0.69)

0.42

2

HDL holesterol
(mmol/l)

1.44 (0.48)

1.63 (0.48)

0.07

2

1.82 (0.79)

1.65 (0.82)

0.33

1

5/35

3/39

0.41

1

16/24

11/31

0.12

1

3/37

0/42

0.07

3

5.4 (4.7-6.1)

5.1 (4.8-5.6)

0.64

Starost (leta)
Spol (M/Ž)
ITM (kg/m2)

2

Obseg pasu (cm)

Sistolični tlak
(mmHg)

Trigliceridi (mmol/l)

Kadilec (da/ne)
Bivši kadilec (da/ne)
Diabetes (da/ne)

Krvni sladkor
(mmol/l)

39

1

0/40

0/42

_

2

75.7 (15.0)

75.7 (14.1)

0.99

1

0/40

0/42

_

1

16/24

16/26

0.86

Bolezni ledvic
(da/ne)
Kreatinin (𝜇mol/l)

Zgodnje
kardiovaskularno
obolenje v družini
(da/ne)
Kardiovaskularno
obolenje v družini
(da/ne)

Tabela 2. 10-letno tveganje za kardiovaskularni dogodek, ocenjeno po klasičnih Framinghamskih
kriterijih. Podana je srednja vrednost in interkvartilni razpon. Primerjavo med skupinama smo naredili z
Mann-Whitneyevim testom. (ET - esencialna trombocitemija, CVI - cerebrovaskularni inzult).

10-letno
kardiovaskularno
tveganje po
klasičnih
Framinghamskih
kriterijih (%)

Osnovna skupina,
pacienti z ET (n=40)

Kontrolna skupina
(n=42)

Primerjava med
skupinama
(p)

Koronarna bolezen

7.80 (3.98 - 13.73)

7.20 (3.57 - 11.37)

0.52

Miokardni infarkt

2.87 (1.25 - 6.72)

2.17 (0.77 - 4.73)

0.47

CVI

2.93 (1.19 - 5.37)

2.59 (1.49 - 4.09)

0.73

Kardivaskularna
obolenja - skupno

14.56 (7.16 - 23.68)

12.99 (6.43 - 19.52)

0.84

Preiskovanci osnovne skupine so se v večini parametrov hemograma razlikovali od kontrolne
skupine: predvsem je, pričakovano, izstopala razlika v številu trombocitov. Razlika v številu
limfocitov (čeprav so bile v vseh primerih vrednosti znotraj normalnih mej) v korist kontrolne
skupine je lahko posledica relativno večje izpostavljenosti delovno in socialno aktivnejših
članov kontrolne skupine (čeprav tega dejstva nismo sistematično raziskali v okviru socialne
anamneze) virusnim agensom iz okolja. Primerjava vrednosti hemograma je predstavljena s
Tabelo 3.
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Tabela 3. Hemogram in CRP. Vrednost za mešane celice je seštevek števila monocitov eozinofilcev in
bazofilcev. Pri vseh preiskovancih, kjer je bila vrednost CRP pod 5 mg/L, smo za izračun uporabili
vrednost 2.5 mg/L; vrednosti CRP so torej le približek dejanskih vrednosti. Povprečna vrednost in
standardna deviacija je podana pri kontinuiranih spremenljivkah z normalno porazdelitvijo; srednja
vrednost in interkvartilni razpon je podan za kontinuirane spremenljivke z ne-normalno porazdelitvijo.
1
2
Primerjavo med skupinama smo naredili s Studentovim t-testom, oziroma Mann-Whitneyevim testom.
(ET- esencialna trombocitemija, CRP - C reaktivni protein).

Spremenljivke

Osnovna skupina,
pacienti z ET (n=40)

Kontrolna skupina
(n=42)

Primerjava med
skupinama
(p)

Eritrociti (10⋀12/L)

4.37 (0.67)

4.76 (0.41)

<0.01

Trombociti (10⋀9/L)

509 (182)

243 (53)

<0.001

Levkociti (10⋀9/L)

7.60 (3.00)

7.02 (1.63)

0.28

1

Limfociti (10⋀9/L)

1.67 (0.80)

2.23 (0.75)

<0.01

Nevtrofilci (10⋀9/L)

5.15 (2.48)

4.15 (1.20)

0.02

0.6 (0.4 - 0.9)

0.6 (0.5 - 0.7)

0.76

5.0 (2.5 - 8.4)

5.4 (2.5 - 6.1)

0.27

1

1

1

1

2

Mešane celice
(10⋀9/L)
2

CRP (mg/L)

7.2. Kalcijevo breme koronarnih arterij (CT Calcium score)
Ca-score smo ocenjevali na podlagi nativne računalniškotomografske (CT) preiskave brez
uporabe kontrastnega sredstva. Pri vsakem preiskovancu smo ocenjevali prisotnost
kalcinacij s pomočjo programskega paketa Syngo Leonardo (Siemens) za levi in desni
koronarni sistem oziroma vsako koronarno anatomsko regijo posebej (LM, LAD, LCX in
RCA), vendar smo za nadaljne primerjave upoštevali skupno kalcijevo breme (Ca-score)
izraženo v Agatstonovih enotah. Primerjava po posameznih koronarnih anatomskih regijah
za namen naše raziskave namreč ni bila relevantna. Pri več kot polovici preiskovancev v
obeh skupinah (20 od 40 preiskovancev v osnovni skupini, 25 od 42 preiskovancev v
kontrolni skupini) na koronarnih arterijah nismo dokazali kalcinacij. Skupna obremenitev
koronarnih arterij s kalcijem se med skupinama ni razlikovala.(Tabela 4) Pomembno več
pacientov z ET osnovne skupine pa je imelo visok Ca-score z vrednostjo nad 160
Agatstonovih enot. (Tabela 6, Graf 1)
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Pokazali smo tudi, da v kontrolni skupini obstaja pomembna korelacija med 10-letnim
tveganjem za koronarno bolezen po Framinghamskih kriterijih in Ca-score; medtem ko te
korelacije v osnovni skupini pacientov z ET ni bilo (r = 0.197, p = 0.223). (Graf 1)

Graf 1. Prikazana je primerjava 10-letnega tveganja za koronarno bolezen/dogodek po klasičnih
Framinghamskih kriterijih (Framingham CHD risk index) in obremenitve s kalcijem (Ca-score) izražene v
Agatsonovih enotah, za osnovno in kontrolno skupino preiskovancev. Statistično značilna Pearsonova
korelacija med Framinghamskim indeksom in Ca-score je prisotna v kontrolni skupini (r=0.577, p<0.001),
v osnovni skupini pa značilne korelacije ni.

Tabela 4. Obremenitev koronarnih arterij s kalcijem. Za vrednosti v Agatstonovih enotah je podana
srednja vrednost in interkvartilni razpon, ter število preiskovancev z vrednostjo Agatstonovih enot nad
1
2
160. Primerjavo med skupinama smo naredili s testom Hi-kvadrat ter Mann-Whitney. (ET - esencialna
trombocitemija)

Kalcijevo breme
koronarnih arterij
(Ca-score)

Osnovna skupina
pacientov z ET
(n=40)

Kontrolna skupina
(n=42)

Primerjava med
skupinama
(p)

2

0.1 (0 - 16.85)

0 (0 - 8.55)

0.26

1

6/34

0/42

<0.01

Agatstonove enote

Agatstonove enote
>160
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7.3. Asimptomatska ateroskleroza, togost stene karotidnih arterij in ocena hitrosti
pulznega vala
Prisotnost klinično asimptomatskih aterosklerotičnih sprememb stene karotidnih arterij smo
ugotavljali z ultrazvokom, in jih točkovali s karotidnim indeksom. S kontinurianim
ultrazvočnim Echo-tracking merjenjem spremembe premera skupne karotidne arterije in
spremembe oblike pulznega vala smo dobili podatke za oceno hitrosti potovanja pulznega
vala (PWV) in izračun indeksa β. Nižja številčna vrednost PWV pomeni boljšo podajnost
žilne stene, pravtako nižja vrednost indeksa β pomeni boljšo podajnost stene.
Ultrazvočno ugotovljena prisotnost aterosklerotičnih sprememb/plakov na karotidnih arterijah
- karotidni indeks se med skupinama ni statistično pomembno razlikoval. Izkazalo se je celo,
čeprav razlika ponovno ni bila statistično pomembna, da je bilo v kontrolni skupini več
preiskovancev z vrednostjo karotidnega indeksa 2 ali več (14 preiskovancev v kontrolni
skupini in 10 preiskovancev v osnovni skupini).
Pravtako med skupinama ni bilo značilnih razlik v togosti arterijske stene (indeks β)

in

ocenjeni hitrosti pulznega vala (PWV) (Tabela 5).
Tabela 5. Število asimptomatskih plakov karotidnih arterij - karotidni indeks, indeks β, in ocenjena hitrost
pulznega vala (PWV). Podane so povprečne vrednosti in standardna deviacija za kontinuirane
spremenljivke z normalno porazdelitvijo, srednje vrednosti in interkvartilni razpon za kontinuirane
spremenljivke z ne-normalno razporeditvijo. Število preiskovancev z vrednostjo karotidnega indeksa nad
1
2 je podano v absolutni številki. Za primerjavo med skupinama so uporabljeni testi Hi-kvadrat,
2
3
Studentov t-test in Mann-Whitney. (ET - esencialna trombocitemija, PWV - hitrost pulznega vala).

Spremenljivke

Osnovna skupina
pacientov z ET
(n=40)

Kontrolna skupina
(n=42)

Primerjava med
skupinama
(p)

Karotidni indeks

1 (0 - 1.25)

0 (0 - 2)

0.30

Karotidni indeks ≧2
(da/ne)

10/30

14/28

0.41

2

Indeks β

7.75 (2.34)

8.44 (2.81)

0.23

PWV (m/s)

6.21 (1.00)

6.45 (1.04)

0.46

3

1

2

Našli smo šibko povezavo med številom plakov na karotidnih arterijah in obremenitvjo
koronarnih arterij s kalcijem znotraj osnovne skupine pacientov z ET (r =0.418, p<0.01; Graf
2 in 4), medtem ko pri preiskovancih kontrolne skupine te korelacije nismo potrdili (r = 0.063,
p = 0.69; Graf 3 in 4).
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Graf 2. Korelacija med karotidnim indeksom in Ca-score (v Agatstonovih enotah), r =0.418, p <0.01,
osnovna skupina pacientov z ET (esencialno trombocitemijo). Izračunan je Pearsonov korelacijski
koeficient.

Graf 3. Korelacija med karotidnim indeksom in Ca-score (v Agatstonovih enotah), r = 0.063, p = 0.69,
kontrolna skupina. Izračunan je Pearsonov korelacijski koeficient.
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Graf 4. Kombiniran prikaz korelacije med karotidnim indeksom Ca-score (Agatstonove enote) v obeh
skupinah preiskovancev. Pearsonov korealcijski koeficient je izračunan za vsako skupino.
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7.4. Reaktivnost endotela
Reaktivnost endotela smo določali z metodo EndoPAT, in sicer indeks reaktivne hiperemije
digitalnih arterij (RHI) in augmentacijski indeks (AI). Višja vrednost RHI pomeni boljšo
funkcijo endotela, podajnost arterijske stene pa je boljša pri nižjih vrednostih AI. Endotelijska
disfunkcija je definirana kot RHI nižji od 1.67.(85) Na pletizmografski osnovi izračunani RHI
je sicer nakazoval trend v smer boljše funkcije endotela v kontrolni skupini preiskovancev,
vendar pa razlika ni dosegla statistične značilnosti (p=0.07).(Tabela 6)
Vrednosti augmentacijskega indeksa (AI), ki služi kot ocena za podajnost/togost stene
prevodnih arterij, se med obema skupinama niso značilno razlikovale. (Tabela 6)
Tabela 6. Funkcija endotela digitalnih arterij sta predstavljena z indeksom reaktivne hiperemije (RHI) in
augmentacijskim indeksom (AI). Podane so povprečne vrednosti in standardna deviacija za RHI z
normalno porazdelitvijo, srednje vrednosti in interkvartilni razpon pa za ne-normalno razporejene
1

2

vrednosti AI. Za primerjavo med skupinama sta uporabljena Studentov t-test in test Mann-Whitney. (ET esencialna trombocitemija).

8

Spremenljivke

Osnovna skupina
pacientov z ET
(n=40)

Kontrolna skupina
(n=42)

Primerjava med
skupinama
(p)

RHI

2.10 (0.57)

2.35 (0.62)

0.07

AI (%)

19 (3 - 30)

13 (5 - 22)

0.38

RAZPRAVA

8.1. Razprava
Naša presečna študija ni potrdila, da bi imeli pacienti z JAK2 V617F pozitivno esencialno
trombocitemijo (ET) več aterosklerotičnih leh karotidnih arterij, slabšo endotelno funkcijo,
večjo togost arterijske stene in večjo hitrost potovanja pulznega vala, ali večjo celokupno
obremenjenost koronarnih arterij s kalcijem kot po spolu in starosti primerljiva skupina
zdravih preiskovancev.
Dokazala pa je, da je med pacienti z esencialno trombocitemijo v primerjavi s kontrolno
skupino značilno več takih, ki imajo visoko obremenitev koronarnih arterij s kalcijem, z
vrednostjo Agatstonovih enod nad 160.
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V skladu s klasičnimi Framinghamskimi kriteriji izračunano 10-letno tveganje za koronarno
bolezen je v naši raziskavi značilno koreliralo z kalcijevim bremenom koronarnih arterij v
kontrolni skupini preiskovancev, v osnovni skupini pacientov z ET pa ne.
To dejstvo nakazuje, da predstavljajo Philadelphia negativne mieloproliferativne neoplazme v
splošnem oziroma posebej esencialna trombocitemija

neodvisen rizični faktor za

aterosklerozo koronarnih arterij.
Zakaj je bilo visoko kalcijevo breme edini parameter, ki se je značilno razlikoval med
preiskovanci osnovne in kontrolne skupine, funkcija endotela in togost arterijske stene pa se
med skupinama nista razlikovali?
Obremenitev koronarnih arterij s kalcijem, Ca-score, je neodvisen in hkrati najzanesljivejši
napovedni faktor koronarnega dogodka v populaciji asimptomatskih posameznikov z nizko
do srednjo (po Framinghamskih kriterijih izračunano) pretestno verjetnostjo za koronarno
bolezen.(80)
Dokazi za večjo prognostično težo Ca-scoringa v primerjavi z napovedno vrednostjo kliničnih
in laboratorijskih rizičnih faktorjev so v znanstveni literaturi številni in trdni.(80,81) Ob tem
dejstvu pravtako drži, da je sevalna obremenitev, ki ji je posameznik izpostavljen z izvedbo
računalniško-tomografske preiskave, nizka, in ne presega povprečne sevalne obremenitve
pri izvedbi mamografije.(80)
Posamezniki, pri katerih je obremenitev koronarnih arterij večja od 160 enot po Agatstonu,
imajo pomembno višje tveganje za večji neželjen kardiovaskularni dogodek.(87) V naši
raziskavi smo v osnovni skupini 40 pacientov z ET identificirali 6 posameznikov s tako
visokim ali višjim Ca-score, in nobenega med 42 preiskovanci kontrolne skupine.
Hkrati v skupini pacientov z ET nismo dokazali korelacije med Ca-score in Framinghamskim
tveganjem - kar jasno govori v prid dejstvu, da je prisotnost JAK2 pozitivne ET neodvisen
rizični faktor za nastanek koronarne ateroskleroze.
Povezave ateroskleroze z esencialno trombocitemijo so v literaturi že raziskane. Potrjena je
bila večja prisotnost vnetnih faktorjev, konstantna aktivacija signalne poti NF-�B, aktivacija
trombocitov… kar vse vpliva na razvoj ateroskleroze in tudi plakov karotidnih arterij.
Nekatere študije so pri pacientih z mieoloproliferativnimi boleznimi že dokazale večjo
pojavnost aterosklerotičnih plakov in tudi izrazitejše stenoze vratnih arterij.(16,88,89)
Zadebelitev kompleksa intime - medije (IMT) vratnih arterij je v literaturi opredeljena kot
najzgodnejši morfološki znak oziroma dokaz razvoja aterosklerotičnega procesa pri pacientih
s prisotnimi ustreznimi rizičnimi faktorji za razvoj ateroskleroze.(90) Povečana IMT
predstavlja merilo za ocenjevanje aterosklerotičnega bremena in je napovednik prihodnjih z
aterosklerozo povezanih dogodkov.(91) V naši raziskavi je bil glavni namen ugotavljanje
prisotnosti asimptomatske ateroskleroze in ne absolutna kvantifikacija aterosklerotičnih
sprememb. Menimo, da smo z ocenjevanjem stene karotidnih arterij po prilagojenih
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Rotterdamskih kriterijih (sodili za prisotnost plaka: zadebelitev IMT za več kot 50% oziroma
absolutna zadebelitev kompleksa intima-medija na več kot 1.5 mm), postavili dovolj stroge
kriterije za zaznavanje prisotnosti aterosklerotičnega procesa.
V naši raziskavi ultrazvočno opredeljevanje prisotnosti karotidnih plakov v skupini pacientov
z ET hipoteze o večji prevalenci asimptomatske ateroskleroze pri pacientih z esencialno
trombocitemijo, kot to nakazujejo podatki iz literature, ni potrdilo, čeprav se je trend večje
pojavnosti v osnovni skupini nakazoval.
Pri pacientih z ET se je sicer pokazala šibka, neznačilna povezava med številom karotidnih
plakov in Ca-score (r = 0.418, p<0.01), ki je v kontrolni skupini ni bilo.
Funkcionalne, ultrazvočne ter pletizmografske meritve za oceno togosti arterijske stene in
funkcije endotela, so bolj odvisne od različnih zunanjih faktorjev (preiskovalca, kakovosti
predpriprave pacienta, morebitnih komorbidnosti….nenazadnje dnevnega hormonskega
nihanja) kot to velja za morfološke ultrazvočne preiskave vratnih arterij in še posebej za CT
Ca-score. Čeprav sta togost arterijske stene in endotelna disfunkcija tesno in izrazito
povezani z večjim tveganjem za žilne in aterotrombotične zaplete, pa vendarle ne obstaja
splošno

sprejeta

metoda

oziroma

klinično

uporaben

“zlati

standard”

za

njuno

določitev.(92,93)
Tako togost arterijske stene kot endotelno disfunkcijo lahko opredeljujemo z različnimi
preiskovalnimi metodami. Smiselen pristop je, da vsaka raziskovalna ekipa uporablja
metodo, ki ji je dostopna in jo po tehnični in interpretativni plati najbolje obvlada.
Mi smo hipotezo, da je togost stene in hitrost potovanja pulznega vala v skupini pacientov z
ET večja, preverjali z ultrazvočno Echo-tracing metodo. Metoda, s pomočjo katere lokalno
togost arterijske stene izražamo z vrednostjo indeksa β, hkrati zaznava in analizira gibanje
arterijske stene ter EKG. Velika prednost metode je v tem, da je v širokem fiziološkem
območju neodvisna od sprememb krvnega tlaka.(84) Podatki v literaturi dokazujejo, da lahko
povečana togost arterijske stene karotidnih arterij napove kardiovaskularni dogodek v
populaciji pacientov z renalno insuficienco oziroma po transplantaciji ledvic, vendar ne v
skupini pacientov z že izraženim kardiovaskularnim obolenjem.(94,95) Podatek o togosti
stene karotidnih arterij ne omogoča sklepanja na dogajanje v steni koronarnih arterij, saj je
togost stene slednjih načeloma večja.(96)
V naši raziskavi nismo potrdili hipoteze, da imajo pacienti z ET večjo hitrost potovanja
pulznega vala ali večjo, z indeksom β ocenjeno lokalno togost stene karotidnih arterij.
Najbolj razširjena in v literaturi dobro zastopana neinvazivna metoda za opredeljevanje
funkcije endotela v arterijah velikega in srednjega kalibra je je ultrazvočna meritev
postokluzivne vazodilatacije brahialne arterije »flow mediated dilation« ali s kratico FMD.
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Metoda bazira na postokluzijski dilataciji brahialne arterije in ultrazvočni meritvi premera
arterije. Za pridobitev konstatnih meritev in primerljivih rezultatov zahteva zelo izkušenega
ultrazvočista, saj je v nasprotnem primeru variabilnost meritev lahko tako velika, da
pomembno vpliva na vrednost rezultatov. Metoda je torej relativno zamudna, in je tudi v
izvedbi izkušenega operaterja podvržena variabilnosti zaradi zunanjih vplivov: v primerjavi z
pletizmografsko metodo naprimer, ki meri odziv na nezažeti in zažeti okončini istočasno, pri
meritvi ne moremo izključiti (odšteti) vpliva drugih, z endotelom nepovezanih faktorjev, na
postokluzijsko vazodilatacijo, saj se meritev izvaja le na eni brahialni arteriji istočasno.(89)
Periferna arterijska tonometrija (PAT) pletizmografska metoda meri predvsem hiperemičen
odziv na povečan pretok po okluziji in torej funkcijo endotela malih arterij in mikrocirkulacije.
(98) Podatki iz literature kažejo, da je pri pacientih z znano aterosklerozo/periferno arterijsko
boleznijo endotelna funkcija oziroma funkcionalna sposobnost celotnega arterijskega
sistema (torej tako makro kot mikrocirkulacije) okvarjena.(99) Dokazi torej kažejo, da je tako
vrednost FMD, kot tudi PAT, zmanjšana v prisotnosti rizičnih dejavnikov oziroma pri
pacientih z izraženo aterosklerozo. (100)
V naši raziskavi smo, po skrbni razpravi med pripravo protokola študije, za ocenjevanje
funkcije endotela zato uporabili pletizmografijo oz. pulzno amplitudno tonometrijo prstov rok z
metodo EndoPAT. Metoda je hitrejša za izvedbo, ter relativno manj občutljiva na zunanje
vplive oz. neodvisna od operaterja.(89,97) Ocena endotelne disfunkcije s pomočjo metode
EndoPAT korelira s klasičnimi in metabolnimi kardiovaskularnimi rizičnimi faktorji v tretji
generaciji Framinghamske kohorte.(98) Dejstvo je, da je lahko amplituda pulznega vala
hiperemičnega odgovora pri višjem indeksu telesne mase (ITM) oslabljena.(97) V naši
raziskavi je vpliv tega faktorja zelo verjetno neproblematičen: med preiskovanci smo imeli
trend k nižjemu ITM prav v osnovni skupini, pri pacientih z diagnozo ET glede na
preiskovance kontrolne skupine [25.4 kg/m2 (SD 3.5) proti 27.0 kg/m2 med kontrolami (SD
4.5); p = 0.07]. Kakorkoli, obe skupini sta imeli povprečni RHI v normalnem območju
delovanja endotela (nad 2.0), v kontrolni skupini preiskovancev pa smo potrdili primerjalno
boljše vrednosti RHI in torej trend boljše odzivnosti endotela, čeprav razlika ni dosegla
statistične značilnosti [2.35 (SD 0.62 proti 2.10 v osnovni skupini (SD 0.57), p = 0.07]. Res
pa je, da je bilo v osnovni skupini več preiskovancev z vrednostjo RHI pod 1.67 (slednja
vrednost nakazuje endotelno disfunkcijo) kot med kontrolami (12 proti 5).
Hkrati z meritvijo endotelne funkcije smo z isto metodo določali tudi augmentacijski indeks
AI, ki govori o lokalni togosti arterijske stene. Nižja vrednost pomeni boljšo podajnost, med
skupinama pa se AI ni pomembno razlikoval [osnovna skupina 19 (3-30) proti 13 (5-22)
kontrole].
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8.2. Omejitve raziskave
V naši raziskavi smo vse vključene posameznike klinično in z vsemi ostalimi preiskovalnimi
metodami pregledali ob enem samem obisku - kar je po našem mnenju njena glavna slabost.
Presečna zasnova raziskave nam ni omogočala, da bi sledili trendu razvoja aterosklerotičnih
sprememb v preiskovani skupini ali opredeljevali njene klinično izražene zaplete. Relativna
slabost raziskave je tudi relativno majhno število vključenih preiskovancev. V osnovno
skupino raziskave smo vključili vse paciente z diagnozo ET, ki so bili v tem času registrirani
oziroma so se zaradi svoje osnovne diagnoze zdravili na Oddelku za hematologijo Interne
klinike UKC Ljubljana. Esencialna trombocitemija je namreč relativno redka diagnoza, in
številčno omejitev pri rekrutiranju pacientov bi lahko obšla le multicentrično zastavljena
raziskava.
Delna slabost naše raziskave je tudi, da se osnovna in kontrolna skupina nista povsem
ujemali v smislu klasičnih rizičnih dejavnikov za aterosklerozo. V skupini pacientov z
diagnozo ET se je namreč nakazoval trend k višji prevalenci sladkorne bolezni, kajenja v
anamnezi, ter nižjih vrednosti HDL holesterola v primerjavi s kontrolno skupino. Razlog za to
neujemanje je v tem, da je bil naš bazen za nabor preiskovancev kontrolne skupine pravtako
omejen.
Vendar pa menimo, da značilno povišan Ca-score v osnovni skupini, ki ga napoved po
Framinghamskih kriterijih ni zaznala, jasno govori proti temu, da bi bili klasični rizični faktorji
na prvem mestu oziroma najbolj odgovorni za pojav napredovale ateroskleroze koronarnih
arterij pri pacientih z diagnozo ET.
V raziskavi nismo opredeljevali občutljivih laboratorijskih testov vnetja, in teh vrednosti torej
tudi nismo mogli primerjati z ostalimi, v raziskavi uporabljenimi metodami za ugotavljanje
funkcije endotela, togosti arterijske stene in klinično asimptomatske ateroskleroze. Menimo,
da bi bilo dodatno laboratorijsko opredeljevanje za našo raziskavo nepotrebno. Jasna
povezava med označevalci vnetja in bolezenskim stanjem po JAK2 pozitivni mutaciji je
namreč v literaturi nedvoumno potrjena, in vsi preiskovanci v naši osnovni skupini so imeli
potrjeno diagnozo JAK 2 pozitivne ET.(4,8-11,13)
V naši raziskavi smo imeli na voljo omejen nabor funkcijskih in morfoloških preiskavnih
metod za opredeljevanje funcije endotela in lastnosti žilne stene. Čeprav smo se trudili
karseda zmanjšati vpliv zunanjih dejavnikov na variabilnost izmerjenih vrednosti in torej
rezultate preiskav (standardizirani pogoji preiskav,

preiskave opravljene na enak dan v

tednu in v enakem času dneva), se vendarle nismo mogli izogniti morebitni sezonski
variabilnosti, saj je tehnični del raziskave trajal dobro leto in pol. Menimo, da to dejstvo
nikakor ni pomembno vplivalo na dobljene rezultate, saj smo preiskovance iz obeh skupin
pregledovali v povsem naključnem zaporedju tekom celotnega trajanja raziskave. Morebitni
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sezonski vpliv je torej enakomerno prizadel obe skupini preiskovancev. Menimo tudi, da
mora biti vsaka klinično uporabna preiskovalna metoda dovolj neobčutljiva na zunanje
dejavnike, da omogoča pridobitev konstantno zanesljivih in medsebojno primerljivih
rezultatov.
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SKLEPI

Naša presečna primerjalna študija med osnovno skupino pacientov z JAK2 pozitivno
esencialno trombocitemijo in skupino po spolu in starosti primerljivih zdravih kontrol ni
potrdila značilnih razlik v prisotnosti asimptomatske ateroskleroze karotidnih arterij, togosti
arterijske stene, odzivnosti endotela digitalnih arterij rok, in skupni obremenitvi koronarnih
arterij s kalcijem.
Nedvoumno pa smo v osnovni skupini pacientov z ET dokazali značilno večje obremenitve
koronarnih arterij s kalcijem, ki so presegale 160 enot po Agatstonu. Taka obremenitev s
kalcijem pomeni visoko kardiovaskularno ogroženost, ki jo izračun tveganja po klasičnih
Framinghamski kriterijih ni zaznal.
Pravočasna in zanesljiva ocena kardiovaskularne ogroženosti pri pacientih z ET je nujna
podlaga za ustrezno obvladovanje dejavnikov tveganja za aterosklerozo in seveda
pomembno vpliva na terapevtski/medikamentozni algoritem.
CT Ca-score je za izvedbo preprosta, na zunanje dejavnike neobčutljiva in široko dostopna
preiskavna metoda, ki jo je v klinični praksi v populaciji pacientov z znano diagnozo
esencialne trombocitemije verjetno smiselno uporabljati že v zgodnji fazi razvoja bolezni kot
presejalno metodo za oceno kardiovaskularne ogroženosti.
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11.2. Informacija za preiskovance osnovne skupine
Spoštovani!
Na vas se obračamo s prošnjo za sodelovanje v raziskavi, ki je zasnovana kot doktorska
teza preiskovalca Matjaža Vrtovec, dr.med., in jo raziskovalna skupina pod vodstvom
predstojnika Klinike za žilne bolezni UKC Ljubljana prof.dr. Aleša Blinca izvaja v času od
01.01.2014 do 30.08.2015.
Informacija za bolnike o raziskavi:
ENDOTELIJSKA DISFUNKCIJA, TOGOST
ATEROSKLEROZA
PRI
BOLNIKIH
MIELOPROLIFERATIVNIMI BOLEZNIMI

ARTERIJ, IN KLINIČNO NEMA
S
PHILADELPHIA-NEGATIVNIMI

Raziskovalec: Matjaž Vrtovec,dr.med.,spec.rad.
Mentor: Prof.dr. Aleš Blinc, dr.med.,spec.int. med.
Kontakt:
01/522 71 70; GSM 040 239 230 Matjaž Vrtovec, dr.med.,spec.rad.
Uvodna izjava:
Spoštovani, naprošamo vas za sodelovanje v raziskavi, katere namen je ugotoviti, ali
imajo bolniki s Philadelphia-negativnimi mieloproliferativnimi boleznimi, ki so sicer brez
znakov aterosklerotične bolezni, v primerjavi z zdravimi vrstniki:
slabše delovanje endotelija
večjo togost arterijske stene
več klinično neme ateroskleroze
V primeru potrditve naših predpostavk, bo rezultat raziskave nakazoval potrebo po
aktivnem obvladovanju dejavnikov tveganja za aterosklerotično bolezen in njene zaplete –
aktivnemu zdravljenju že v zgodnji fazi mieloproliferativne bolezni.
Pri raziskovalnem delu bomo upoštevali načela Helsinške deklaracije o
biomedicinskih raziskavah na človeku., določila Konvencije Sveta Evrope o varovanju
človekovih pravic in dostojanstva človeškega bitja v zvezi z uporabo biologije in medicine
(Oviedske konvencije) in načela slovenskega Kodeksa medicinske deontologije. Raziskavo
je odobrila Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko.
Vaše sodelovanje v raziskavi je povsem prostovoljno. Odklonitev sodelovanja v
raziskavi nikakor ne bo vplivala na potek vašega nadaljnega zdravljenja osnovne bolezni.
Lahko pa se zgodi, da s preiskavami, izvedenimi v študiji, odkrijemo dodatna oz. nova
dejstva, ki so za vaše zdravje pomembna. Vse pomembne podatke vam bomo takoj
sporočili, in vam svetovali nadaljne korake.

-

Potek raziskave
Za potrebe raziskave vas bomo poklicali na pregled, ki bo trajal od dve do tri ure.
Ob obisku na Poliklinikui UKC Ljubljana:
vas bomo klinično pregledali
povprašali vas bomo o osebni in družinski anamnezi
izmerili vam bomo krvni tlak, telesno višino in težo, obseg pasu, določili indeks
telesne mase
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-

-

odvzeli vam bomo največ 25 ml venske krvi za določitev hemograma, lipidograma,
kreatinina, CRP
brez uporabe kontrastnega sredstva bomo z pomočjo nekajsekundnega CT slikanja
ugotavljali morebitno obremenitev koronarnih arterij s kalcijem – aterosklerotične
spremembe arterij ob srcu
z neinvazivno ultrazvočno metodo bomo opredeljevali togost arterij z ugotavljanjem
hitrosti pulznega vala (na karotidni arteriji)
z neinvazivno ultrazvočno metodo Endo-Pat bomo ocenjevali od endotelija odvisno
vazodilatacijo arterij

Ponudili vam bomo več možnih terminov obiska, načeloma pa se UZ preiskave
izvajajo na petek med 12. in 16 uro, na Polikliniki UKC, v ambulantah Klinike za žilne bolezni
(KOŽB), v drugem nadstropju, hodnik C, (izvaja jih gospodična Ajda Anžič, študentka
medicine). CT preiskava se izvaja na moderni PET-CT aparaturi na Kliniki za Nuklearno
medicino, pritličje UKC Ljubljana (na isti dan kot UZ preiskave, tako da bo za sodelovanje v
študiji potreben en sam obisk oz. pregled).
O rezultatih preiskave boste ob koncu le-te pisno obveščeni. Vsi podatki, zbrani z
raziskavo, se bodo za obdelavo uporabljali anonimizirano, izključno s številčnimi vrednostmi
ter podatkom o starosti in spolu, brez podatkov o imenu, priimku ali vašem naslovu.
Možna tveganja in koristi
V raziskavi uporabljene ultrazvočne metode so popolnoma neinvazivne in
neškodljive. Pri odvzemu venskega vzorca krvi lahko pride do manjše modrice na mestu
vboda, kot pri običajnem odvzemu krvi za laboratorijske preiskave.
Pri CT preiskavi bo vaše telo prejelo nizek odmerek sevanja, ki ne predstavlja
tveganja za zdravje – količina sevanja je primerljiva sevanju, ki ga vaše telo prejme od
normalnega sevanja v okolju (naravno ozadje) približno v letu dni. Pri CT preiskavi ne
prejmete nikakršnega kontrastnega sredstva. Ocena s CT – »Ca scoring« bo v vsakem
primeru pokazala morebitno prisotnost napredovale ateroskleroze na arterijah ob srcukoronarnih arterijah.
Sodelovanje v raziskavi bo torej v vsakem primeru omogočilo podroben in jasnejši
vpogled v stanje in morebitno bolezensko prizadetost vaših arterij in koronarnih arterij. Ob
ugotovitvi bolezenskih znakov oz. nenormalnih rezultatih preiskav vas bomo na to opozorili
in vam predlagali nadaljne oz. dodatne ukrepe za vaše zdravljenje.
Stroški in nadomestilo
Sodelovanje v raziskavi za vas ne bo predstavljalo nobenega stroška, hkrati pa za
sodeklovanje v tej raziskavi ne boste prejeli nikakršnega finančnega nadomestila.
Vključitev v raziskavo, preklic oziroma umik iz raziskave
V raziskavo bomo vključevali: v osnovno skupino preiskovance z dokazano
Philadelphia-negativno mieloproliferativno boleznijo, brez znakov klinično izražene
aterosklerotične bolezni: angine pektoris, srčnega infarkta, prehodnega ishemičnega
napada, ishemične možganske kapi, periferne arterijske bolezni (v fazi intermitentne
klavdikacije ali kritične ishemije uda). V to skupino spadate Vi, in se zaradi svoje osnovne
bolezni že zdravite-vodite na Kliniki za hematologijo UKC Ljubljana.
V raziskavo ne bomo vključevali nosečnic.
K sodelovanju v raziskavi pristopate popolnoma prostovoljno. Pred vključitvijo v
62

raziskavo boste imeli možnost podrobnega razgovora z zdravnikom-raziskovalcem.
V vsakem trenutku lahko kot preiskovanec izstopite iz sodelovanja v raziskavi, brez
vsakih posledic za vaše nadaljne zdravljenje.
Zaupnost in dovoljenje za razkritje
Podatki iz vaše zdravstvene kartoteke in podatki, pridobljeni v teku raziskave, so
zaupni. Obravnavali jih bomo v skladu z zakonskimi predpisi o varovanju medicinskih in
varovanju osebnih podatkov. Pridobljeni podatki bodo uporabljeni strogo v skladu z nameni
raziskave, kjerkoli bo mogoče, bodo vaši osebni podatki odstranjeni, oz vaši osebni podatki
ne bodo uporabljeni v prikazu rezultatov razikave. Raziskovalci, ki sodelujejo v razikavi, bodo
iz pridobljenih podatkov objavili enega ali več znanstvenih člankov. V nobenem od teh
primerov ne boste identificirani z imenoim. Z podpisom privolitve v raziskavo dovoljujete
uporabo v raziskavi pridobljenih podatkov v znanstvene namene. Strinjate se tudi, da se
pridobljeni podatki po potrebi shranijo in uporabijo v znanstvene namene – za bodoče
raziskave, ki niso nujno povezane s sedanjo raziskavo.
Z upanjem, da se boste odločili za sodelovanje v raziskavi, vas lepo pozdravljamo!
S spoštovanjem,
Asist. Matjaž Vrtovec,dr.med.spec.rad.
in
člani raziskovalne skupine prof.dr.Aleša Blinca

Ljubljana, 01.01.2014
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11.3. Informacija za preiskovance kontrolne skupine
Spoštovani!
Na vas se obračamo s prošnjo za sodelovanje v raziskavi, ki je zasnovana kot doktorska
teza preiskovalca Matjaža Vrtovec, dr.med., in jo raziskovalna skupina pod vodstvom
predstojnika Klinike za žilne bolezni UKC Ljubljana prof.dr. Aleša Blinca izvaja v času od
01.01.2014 do 30.08.2015.
Informacija za bolnike o raziskavi:
ENDOTELIJSKA DISFUNKCIJA, TOGOST
ATEROSKLEROZA
PRI
BOLNIKIH
MIELOPROLIFERATIVNIMI BOLEZNIMI

ARTERIJ, IN KLINIČNO NEMA
S
PHILADELPHIA-NEGATIVNIMI

Raziskovalec: Matjaž Vrtovec,dr.med.,spec.rad.
Mentor: Prof.dr. Aleš Blinc, dr.med.,spec.int. med.
Kontakt:
01/522 71 70; GSM 040 239 230 Matjaž Vrtovec, dr.med.,spec.rad.
Uvodna izjava:
Spoštovani, naprošamo vas za sodelovanje v raziskavi, katere namen je ugotoviti, ali
imajo bolniki s Philadelphia-negativnimi mieloproliferativnimi boleznimi, ki so sicer brez
znakov aterosklerotične bolezni, v primerjavi z zdravimi vrstniki:
slabše delovanje endotelija
večjo togost arterijske stene
več klinično neme ateroskleroze
V primeru potrditve naših predpostavk, bo rezultat raziskave nakazoval potrebo po
aktivnem obvladovanju dejavnikov tveganja za aterosklerotično bolezen in njene zaplete –
aktivnemu zdravljenju že v zgodnji fazi mieloproliferativne bolezni.
Pri raziskovalnem delu bomo upoštevali načela Helsinške deklaracije o
biomedicinskih raziskavah na človeku., določila Konvencije Sveta Evrope o varovanju
človekovih pravic in dostojanstva človeškega bitja v zvezi z uporabo biologije in medicine
(Oviedske konvencije) in načela slovenskega Kodeksa medicinske deontologije. Raziskavo
je odobrila Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko.
Vaše sodelovanje v raziskavi je povsem prostovoljno. Odklonitev sodelovanja v
raziskavi nikakor ne bo vplivala na potek vašega nadaljnega zdravljenja osnovne bolezni.
Lahko pa se zgodi, da s preiskavami, izvedenimi v študiji, odkrijemo dodatna oz. nova
dejstva, ki so za vaše zdravje pomembna. Vse pomembne podatke vam bomo takoj
sporočili, in vam svetovali nadaljne korake.

-

Potek raziskave
Za potrebe raziskave vas bomo poklicali na pregled, ki bo trajal od dve do tri ure.
Ob obisku na Poliklinikui UKC Ljubljana:
vas bomo klinično pregledali
povprašali vas bomo o osebni in družinski anamnezi
izmerili vam bomo krvni tlak, telesno višino in težo, obseg pasu, določili indeks
telesne mase
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-

-

odvzeli vam bomo največ 25 ml venske krvi za določitev hemograma, lipidograma,
kreatinina, CRP
brez uporabe kontrastnega sredstva bomo z pomočjo nekajsekundnega CT slikanja
ugotavljali morebitno obremenitev koronarnih arterij s kalcijem – aterosklerotične
spremembe arterij ob srcu
z neinvazivno ultrazvočno metodo bomo opredeljevali togost arterij z ugotavljanjem
hitrosti pulznega vala (na karotidni arteriji)
z neinvazivno ultrazvočno metodo Endo-Pat bomo ocenjevali od endotelija odvisno
vazodilatacijo arterij

Ponudili vam bomo več možnih terminov obiska, načeloma pa se UZ preiskave
izvajajo na petek med 12. in 16 uro, na Polikliniki UKC, v ambulantah Klinike za žilne bolezni
(KOŽB), v drugem nadstropju, hodnik C, (izvaja jih gospodična Ajda Anžič, študentka
medicine). CT preiskava se izvaja na moderni PET-CT aparaturi na Kliniki za Nuklearno
medicino, pritličje UKC Ljubljana (na isti dan kot UZ preiskave, tako da bo za sodelovanje v
študiji potreben en sam obisk oz. pregled).
O rezultatih preiskave boste ob koncu le-te pisno obveščeni. Vsi podatki, zbrani z
raziskavo, se bodo za obdelavo uporabljali anonimizirano, izključno s številčnimi vrednostmi
ter podatkom o starosti in spolu, brez podatkov o imenu, priimku ali vašem naslovu.
Možna tveganja in koristi
V raziskavi uporabljene ultrazvočne metode so popolnoma neinvazivne in
neškodljive. Pri odvzemu venskega vzorca krvi lahko pride do manjše modrice na mestu
vboda, kot pri običajnem odvzemu krvi za laboratorijske preiskave.
Pri CT preiskavi bo vaše telo prejelo nizek odmerek sevanja, ki ne predstavlja
tveganja za zdravje – količina sevanja je primerljiva sevanju, ki ga vaše telo prejme od
normalnega sevanja v okolju (naravno ozadje) približno v letu dni. Pri CT preiskavi ne
prejmete nikakršnega kontrastnega sredstva. Ocena s CT – »Ca scoring« bo v vsakem
primeru pokazala morebitno prisotnost napredovale ateroskleroze na arterijah ob srcukoronarnih arterijah.
Sodelovanje v raziskavi bo torej v vsakem primeru omogočilo podroben in jasnejši
vpogled v stanje in morebitno bolezensko prizadetost vaših arterij in koronarnih arterij. Ob
ugotovitvi bolezenskih znakov oz. nenormalnih rezultatih preiskav vas bomo na to opozorili
in vam predlagali nadaljne oz. dodatne ukrepe za vaše zdravljenje.
Stroški in nadomestilo
Sodelovanje v raziskavi za vas ne bo predstavljalo nobenega stroška, hkrati pa za
sodeklovanje v tej raziskavi ne boste prejeli nikakršnega finančnega nadomestila.
Vključitev v raziskavo, preklic oziroma umik iz raziskave
V raziskavo bomo vključevali: v osnovno skupino preiskovance z dokazano
Philadelphia-negativno mieloproliferativno boleznijo, brez znakov klinično izražene
aterosklerotične bolezni: angine pektoris, srčnega infarkta, prehodnega ishemičnega
napada, ishemične možganske kapi, periferne arterijske bolezni (v fazi intermitentne
klavdikacije ali kritične ishemije uda).
V kontrolno skupino bomo vključevali po spolu in starosti primerljive zdrave
preiskovance, brez znanega hematološkega obolenja in pravtako brez znane diagnoze ali
kliničnih znakov aterosklerotične bolezni. V to, kontrolno skupino zdravih sovrstnikov spadate
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Vi.
V raziskavo ne bomo vključevali nosečnic.
K sodelovanju v raziskavi pristopate popolnoma prostovoljno. Pred vključitvijo v
raziskavo boste imeli možnost podrobnega razgovora z zdravnikom-raziskovalcem.
V vsakem trenutku lahko kot preiskovanec izstopite iz sodelovanja v raziskavi, brez
vsakih posledic za vaše nadaljne zdravljenje.
Zaupnost in dovoljenje za razkritje
Podatki iz vaše zdravstvene kartoteke in podatki, pridobljeni v teku raziskave, so
zaupni. Obravnavali jih bomo v skladu z zakonskimi predpisi o varovanju medicinskih in
varovanju osebnih podatkov. Pridobljeni podatki bodo uporabljeni strogo v skladu z nameni
raziskave, kjerkoli bo mogoče, bodo vaši osebni podatki odstranjeni, oz vaši osebni podatki
ne bodo uporabljeni v prikazu rezultatov razikave. Raziskovalci, ki sodelujejo v razikavi, bodo
iz pridobljenih podatkov objavili enega ali več znanstvenih člankov. V nobenem od teh
primerov ne boste identificirani z imenoim. Z podpisom privolitve v raziskavo dovoljujete
uporabo v raziskavi pridobljenih podatkov v znanstvene namene. Strinjate se tudi, da se
pridobljeni podatki po potrebi shranijo in uporabijo v znanstvene namene – za bodoče
raziskave, ki niso nujno povezane s sedanjo raziskavo.
Z upanjem, da se boste odločili za sodelovanje v raziskavi, vas lepo pozdravljamo!
S spoštovanjem,
Asist. Matjaž Vrtovec,dr.med.spec.rad.
in
člani raziskovalne skupine prof.dr.Aleša Blinca

Ljubljana, 01.01.2014
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11.4. Vzorec izjave o prostovoljni privolitvi v raziskavo

PACIENTOVA IZJAVA O ZAVESTNI IN PROSTOVOLJNI PRIVOLITVI V RAZISKAVO

Podrobno sem pisno in ustno seznanjen-a z nameni in potekom raziskave:
ENDOTELIJSKA DISFUNKCIJA, TOGOST ARTERIJ, IN KLINIČNO NEMA
ATEROSKLEROZA PRI BOLNIKIH S PHILADELPHIA-NEGATIVNIMI
MIELOPROLIFERATIVNIMI BOLEZNIMI
Dobil-a sem ustrezne odgovore na vsa zastavljena vprašanja. V celoti razumem
namen, metode, možna tveganja in koristi sodelovanja v raziskavi. Razumem, da je moje
sodelovanje v raziskavi popolnoma prostovoljno in ga lahko kadarkoli prekinem.
Odločil-a sem se za sodelovanje v omenjeni raziskavi.

Podpisan-a prostovoljno pristopam k raziskavi ter dovoljujem uporabo pridobljenih
podatkov v znanstvene namene. Prejel-a sem podpisano kopijo izjave o zavestni in
prostovoljni privolitvi.
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11.5. Vzorec vprašalnika, opomnik kliničnega pregleda
PROTOKOL PRVEGA - KLINIČNEGA PREGLEDA PACIENTA V RAZISKAVI:
»ENDOTELIJSKA DISFUNKCIJA, TOGOST
ATEROSKLEROZA
PRI
BOLNIKIH
MIELOPROLIFERATIVNIMI BOLEZNIMI«

ARTERIJ, IN KLINIČNO NEMA
S
PHILADELPHIA-NEGATIVNIMI

Družinska anamneza:
kronične bolezni v družini
starost in vzrok smrti staršev, bratov in sester
Osebna anamneza:
- Ali ste se že zdravili v bolnišnici? Zaradi česa?
- Ali ste srčni bolnik? Vam je zdravnik (kardiolog) predpisal zdravila zaradi težav s
srcem?
- Ali ste kdaj imeli občutek stiskajoče bolečine v prsnem košu?
- Če da, ali se je bolečina širila v vrat ali levo roko? Je bila vezana na napor ali se je
pojavljala v mirovanju?
- Ali ste ob tem imeli občutek težkega dihanja?
- Ste imeli kdaj občutek nerednega bitja srca?
- Ali ste preboleli srčni infarkt?
- Ali ste kdaj imeli prehodno izgubo zavesti?
- Ali ste preboleli možgansko kap?
- Ali ste se kdaj zdravili zaradi bolezni arterij v vratu (vstavitev žilne opornice,
operacija?)
- Ali imate pogosto občutek hladnih nog? Imate ali ste imeli rano na nogah, ki se oz. se
je počasi in težko pozdravila?
- Ali se med hojo pojavljajo bolečine v nogah, najprej v mečih, ki po počitku minejo?
- Ali ste sladkorni bolnik?
- Ali ste ledvični bolnik?
- Ali ste kadilec?
- Ali pokadite do 20 cigaret na dan?
- Ali pokadite več kot 20 cigaret na dan?
- Ali ste bivši kadilec?
- Ali ne kadite manj kot 10 let?
- Ali ne kadite več kot 10 let?
Opravljene meritve:
RR :
_______________
Telesna višina:
_______________
Telesna teža:
_______________
Obseg pasu:
_______________
ITM (BMI):
_______________
Laboratorijske preiskave:
Hemogram
Biokemija (vključno s serumsko glukozo, lipidogramom, kreatininom, CRP)
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11.6. Vzorec protokola za UZ in EndoPAT meritve
ID: _____________________________________________________________
IME, PRIIMEK: ___________________________________________________
Datum rojstva: _____________________________
Starost: _____________________________________
Teža: ________________________________________
Višina: ______________________________________
Tlak L: _________________ Tlak D: ________________
STRAN (leva/desna):
LEVA

DESNA

ACC
ACI
ACE

ARTERIAL STIFNESS
beta

Ep

AC

AI

PWV beta

DIAMETER
D_max

D_min

DAT_max

PRESSURE
P_max

P_min

HR

DIAMETER
A

B

IA-BI

TIME
R-A

R-B

IA-BI
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11.7. Vzorec meritve Ca-score
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