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WPŁYW REKOMBINOWANEGO  

TKANKOWEGO AKTYWATORA  

PLAZMINOGENU NA SUROWICZĄ  

AKTYWNOŚĆ ŻELATYNAZ U PACJENTÓW         

W OSTREJ FAZIE UDARU 

NIEDOKRWIENNEGO MÓZGU  
 

  

Udar mózgu jest jedną z głównych przyczyn śmierci oraz niepełnosprawności 

wśród osób dorosłych na całym świecie. Około 80% udarów ma etiologię 

niedokrwienną. Obecnie jedynym rekomendowanym sposobem swoistego leczenia 

udaru niedokrwiennego jest dożylne podanie rekombinowanego tkankowego  

aktywatora plazminogenu (ang. recombinant tissue plasminogen activator, rtPA)                 

w ciągu pierwszych 4,5 godzin od pojawienia się objawów udaru. Jednak leczenie 

trombolityczne jest obciążone stosunkowo dużym ryzykiem wystąpienia objawów 

ubocznych, do których w pierwszej kolejności zalicza się krwawienie śródczaszkowe. 

Wcześniejsze badania pokazują, że niektóre enzymy z grupy metaloproteinaz 

macierzy zewnątrzkomórkowej (ang. matrix metalloproteinases, MMPs) mogą 

przyczyniać się do wystąpienia tego rodzaju objawu. Spośród MMP, MMP-2 i 

MMP9, tworzące grupę żelatynaz, mają zdolność degradacji składników białkowych 

ścian naczyń krwionośnych zwiększając ryzyko wtórnego ukrwotocznienia ogniska 

niedokrwiennego.  

Celem pracy była analiza wpływu rtPA na aktywność żelatynaz oraz stopień 

konwersji zymogenów, pro-MMP-2 i pro-MMP-9, w postaci aktywne (badania in 

vitro). Ponadto analizie poddano wpływ rtPA na surowiczą aktywność obu żelatynaz, 
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MMP-3 oraz TIMP-1 u pacjentów z ostrym niedokrwieniem mózgu leczonych 

trombolitycznie za pomocą rtPA (badania in vivo).  

Substancją badaną był rtPA (Actylise, Boehringer Ingelheim, Niemcy).                

W badaniach in vitro wykorzystano surowice pobrane od 9 zdrowych ochotników 

(średni wiek 27 ± 5,2 lat), które inkubowano w temp. 37°C razem z rtPA                        w 

rozcieńczeniu 1, 2, 4 i 8 µg/ml przez okres 1 lub 2 godzin. Do badań in vivo  

włączono 35 pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu; 14 z nich (mediana wieku  

71,0 lat) było poddanych leczeniu trombolitycznemu za pomocą Actylise.                         

U pacjentów, u których zastosowano trombolizę materiał badawczy pobrano                     

w 3 przedziałach czasowych (1-4 godzina udaru; 4-10 godzina udaru oraz 5-7 doba 

udaru). U pozostałych pacjentów (mediana wieku 80,5 lat) krew pobrano 2 razy, 

pomiędzy 5-10 godziną oraz w 5-7 dobie udaru. Aktywność żelatynaz oznaczono za 

pomocą zymografii, stężenie MMP-3 oraz TIMP-1 za pomocą metody ELISA.  

Badanie zymograficzne ujawniło obecność kilku prążków aktywności 

żelatynolitycznej odpowiadającym pro-MMP-2 (72 kDa), pro-MMP-9 (92 kDa), 

heterodimerowi MMP-9/NGAL (120 kDa) oraz homodimerowi MMP-9/MMP-9 

(około 200 kDa). W badaniach in vitro wykazano, iż rtPA wzmaga aktywność formy 

pro-MMP-9 oraz pro-MMP-2 wprost proporcjonalnie do dawki oraz czasu inkubacji 

surowicy. Jednocześnie zaobserwowano zmniejszenie aktywności homodimeru 

MMP-9/MMP-9, prawdopodobnie na drodze jego rozpadu do form 

monomerycznych.  

RtPA nie wpływa w uchwytny sposób na proteolityczną aktywację obu żelatynaz. 

Dożylne podanie rtPA w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu skutkuje 

wzrostem aktywności MMP-9 oraz zmniejszeniem stężenia MMP-3 w surowicy 

pacjentów. Współczynnik MMP-9/TIMP-1 oraz stężenie TIMP-1 nie uległy istotnym 

statystycznie wahaniom u pacjentów leczonych rtPA. Podobnie jak w badaniach in 
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vitro, rtPA podany w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu nie powoduje 

proteolitycznej aktywacji pro-MMP-9 i pro-MMP-2 do form aktywnych. Zarówno w 

grupie leczonej jak i nieleczonej trombolitycznie zaobserwowano po jednym 

udokumentowanym przypadku wtórnego krwawienia w obrębie ogniska 

niedokrwiennego.  

Przeprowadzone badanie wyraźnie wskazuje na związek pomiędzy leczeniem  

trombolitycznym za pomocą rtPA, a wzrostem aktywności MMP-9 we krwi 

pacjentów. 
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