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A gyulladás jelentõsége
a krónikus vénás betegség és a
varicosus vénák kialakulásában
DR. SÁNDOR TAMÁS

ÖSSZEFOGLALÁS
Régebbi tanulmányokban a makrocirkulációban
kialakult vénás hipertóniát és azokat a haemodinamikai változásokat vizsgálták, amelyek a vénák
falára kihatással lehettek. Azonban nem magyarázták
kellõen a krónikus vénás elégtelenség alapvetõ mechanizmusát. A legújabb szövettani, ultrastrukturális és
molekuláris kutatási eredmények arra utalnak, hogy
nemcsak a nagy vénás nyomás, hanem biokémiai változások sorozata okozza a billentyûelégtelenséget és a
vénafal átépülését. Ez elõrehaladó gyulladásos folyamat, ami a varicosus vénák kialakulásához vezet.
Krónikus vénás betegségben (CVD) a saphena billentyûkön és a véna falában fehérvérsejt beszûrõdést
mutattak ki. A nagy vénás nyomás és a csökkent
nyíróerõ hatására leukocyta-endothel interakció jön
létre. A fehérvérsejtek aktiválódnak és az endothelen
átjutva a vénafalat felépítõ extracellularis matrixban
enzimkárosodást okoznak. Szabadgyök-képzõdés,
matrix metalloproteinázok (MMPs) és szöveti
inhibitoraik (TIMPs) megváltozott aránya, valamint
növekedési faktorok és cytokinek (TGF-â1, bFGF)
emelkedett szintje játszik fontos szerepet a komplex
gyulladásos folyamatban. A kollagén-szaporulat mellett a simaizomsejtek és az elasztin rostok disruptiója
jön létre, ez okozza a billentyûkárosodást, valamint a
vénafal fibrosisát és hypertrophiáját.
A CVD minden stádiumában a CEAP klinikai
osztályainak megfelelõen egy gyulladásos kaszkáddal
van kapcsolatban.
Egyre inkább bizonyítható, hogy a CVD és a varixok
kialakulását két tényezõ okozza: a vénás áramlási
zavar és a krónikus gyulladás.

SIGNIFICANCE OF INFLAMMATION IN THE
DEVELOPMENT OF CHRONIC VENOUS DISEASE
AND VARICOSE VEINS
Tamás Sándor M. D.
Venous hypertension in the macrocirculation and
haemodynamic changes affecting the vein walls have
been investigated in previous studies. However, the
basic mechanism of chronic venous disease (CVD)
was not explored properly. Recent histological, ultrastructural and molecular findings suggest that not only
high venous pressure, but a cascade of biochemical
changes are involved in valvular incompetence and in
the remodelling of the vein wall. This is a progressive
inflammatory process leading to the development of
varicose veins.
Leukocyte infiltration in valve leaflets and the
saphenous vein wall was found in patients with CVD.
Under the influence of high venous pressure and low
shear stress a leukocyte- endothel interaction develops, the leukocytes are activated, migrate through the
endothelium and produce enzyme degradation in the
extracellular matrix of the vein wall.
The remodelling of the vein wall is a complex inflammatory process. The release of free radicals, as well as
an altered ratio between matrix metalloproteinases
(MMPs) and their tissue inhibitors (TIMPs) and elevated levels of cytokines and growth factors (TGF-â1,
bFGF) play an important role in this process. The
increased collagen content with the disruption of
smooth muscle cells and elastin fibres lead to valve
damage as well fibrosis and hypertrophy of the vein
wall. All stages of CVD with increasing CEAP clinical
classes are connected to with this inflammatory cascade. There is increasing evidence, that CVD and varicosity is caused by double etiologic factors: the disturbed venous flow patterns and the chronic inflammation.
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Bevezetés
Napjainkban világszerte vizsgálják, hogyan alakulnak
ki krónikus vénás betegségben (CVD) a varixok, a
bõrelváltozások, hogy keletkezik a lábszárfekély. A CEAP
osztályoknak köszönhetõen a betegség prevalenciáját pontosabban ismerjük. A legújabb epidemiológiai tanulmányok tünetekkel járó CVD-t 25-84%-ban mutattak ki, a
vizsgált populációtól, a betegség stádiumától és a betegek
átlagos életkorától függõen (1). Magyarországon visszérbetegség a felnõttek között több mint 50%-ban fordul elõ,
ez az európai átlagértéknek felel meg (2).
Arnoldi már 1965-ben megállapította, hogy a CVD
patomechanizmusában alapvetõ tényezõ a vénás hipertónia. Ilyenkor a billentyû-elégtelenség okozta reflux miatt a
lábikra izompumpája járás közben sem képes csökkenteni
a perifériás vénás nyomást, tartós, úgynevezett „ambulatorikus” vénás hipertenzió alakul ki (3). A nagy vénás
nyomásra jönnek létre a makrocirkulációban a varixok, a
mikrocirkulációban pedig a bõrelváltozások és a lábszárfekély (1. ábra). Régebbi tanulmányok fõleg a mikrocirkulációs változásokat, a vénás fekély kialakulásának
mechanizmusát („fehérvérsejt csapda”) vizsgálták. A
makrocirkulációs vizsgálatok bizonyos mértékig háttérbe
szorultak, elsõsorban a fokozott vénás nyomás
keletkezését, valamint azokat a haemodinamikai változásokat tanulmányozták, amelyek a vénák falára hatással
lehettek.
Az elmúlt 10 év kutatási eredményei azonban arra utalnak, hogy nem pusztán a fokozott vénás nyomás, hanem
biokémiai változások sorozata okozza a billentyûkárosodást és a vénafal átépülését. Ezek a biokémiai
jelenségek gyulladásos láncreakciónak felelnek meg.
Tanulmányunkban áttekintjük a szövettani, ultrastrukturális és molekuláris kutatások új eredményeit.
A gyulladás bizonyítékai.
Fehérvérsejt beszûrõdés a billentyûkön
Az 1980-as évektõl angioszkóppal vizsgálták a v.
saphena magna belfelületét olyan betegeken, akiken a
mûtét elõtt végzett duplex ultrahang vizsgálat refluxot
mutatott ki. A varix mûtétek során eltávolított vénaszegmenteket is tanulmányozták.
A valvulákon számos kóros elváltozást találtak. Elõször
a billentyûszárnyak közti találkozási pontok, a commissurák távolodnak el egymástól, köztük hézag alakul ki, ez
teszi lehetõvé a refluxot. Ezt követi a valvulák elvékonyodása, megnyúlása, hasadása, vagy perforációja. Végül a
billentyûk megvastagodnak, zsugorodnak, akár el is tûnMakrocirkuláció:

Billentyûkárosodás

—————————————————————— Oedema
Mikrocirkuláció:

Kapilláriskárosodás

2. ábra.
Fehérvérsejt beszûrõdés DVD-ben a billentyûkön és a
véna falában. Az infiltráció nagyobb a billentyûk
cranialis felszínén, mint a caudalis felszínen.
Figure 2.
Leukocyte infiltration in valves and in the venous wall
in CVD. The infiltration is greater on the cranial
surface of the valve leaflet than on the caudal surface.
hetnek. CVD-s betegek vénáin kevesebb billentyû található, mint a kontrollokon (4).
Lényeges, új megfigyelés volt, amikor ultrastrukturális és immunológiai vizsgálatok kimutatták, hogy
CVD-ben a vénabillentyûk szárnyain és a vénák falában
leukocyta infiltráció van, a kontrollokon azonban ez nem
észlelhetõ. CD62-es és CD68-as monoklonális
antitestekkel jelölt monocyták és szöveti macrophagok
kapcsolódnak a véna endothelhez (5, 6). A beszûrõdés
nagyobb a vénabillentyûk cranialis ( proximalis) felszínén,
mint a caudalis (distalis) felszínen és a vénafalban. Ez pontosan megfelel a nyomásviszonyoknak (2. ábra). A varicosus vénákon a kontrollokhoz viszonyítva a mastocyták
(hízósejtek) infiltrációja is nagyobb (7). Neutrofil granuloReflux

Varicosus vénák

—————————————————————--—
Bõrelváltozások

Vénás fekély

1. ábra. A krónikus vénás betegség terjedése.
Figure 1. Progression of chronic venous disease.
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3. ábra
A beszûrõdésben monocyták (1), macrophagok (2) és mastocyták (3) vesznek részt,
de neutrophil granulocyták nem.
Figure 3.
Monocytes (1), macrophages (2) and mast cells (3) take part in the Infiltration, but not neutrophils.

cyták nem vesznek részt a folyamatban (3. ábra).
Feltételezik, hogy ez a gyulladásos infiltráció a varicositas etiológiájában döntõ tényezõ. A folyamat ahhoz a
reakcióhoz hasonlít, amit a nagy vénás nyomás a mikrocirkulációban okoz és a bõrelváltozások kialakulásához
vezet.
A leukocytákon és az endothel sejteken különbözõ
membrán adhéziós molekulák jelennek meg ilyenkor:
ezek elõsegítik az endothelhez történõ kapcsolódást, a
fehérvérsejteken pedig a pseudopodiumok kialakulását,
ami az endothelen való átjutáshoz, a transmigratióhoz
kell.
A legfontosabb membrán adhéziós molekulák:
– az ICAM 1 (intercellular cell adhesion molecule 1),
– a VCAM 1 (vascular cell adhesion molecule 1) és
– az ELAM (endothel leucocyte adhesion molecule).
Az adhézióban fontos szerepet játszik még a leukocyták felszínérõl kiválasztott „L”szelektin
(CD 62L jelû felszíni ligand), valamint az endothel
sejtekbõl kiválasztott „E” és a thrombocytákból
(platelets) kiválasztott „P” szelektin (8).
MMPs / TIMPs
arányváltozás

Leukocyta-endothel
interakció
– a fehérvérsejtek aktiválódnak
CVD-ben számos fehérvérsejt torlódik és gördül a
vénák falán. Ha ezek aktiválódnak, megindul a
fehérvérsejtek és a vénás endothel közti kölcsönhatás.
Ennek a bonyolult, komplex folyamatnak leegyszerûsítve
5 fázisa van (9).
1. Margináció. A fehérvérsejtek felsorakoznak az
endothel mellett, felszínükön állábak, „pseudopodiumok”
alakulnak ki.
2. Gyors leukocyta gördülés (rolling). Ez percekig tart.
Elõsegíti a leukocytákból származó L szelektin és az
aktivált endothelbõl származó P szelektin.
3. Lassú leukocyta gördülés. Ez a szakasz 3 órán belül
lezajlik. Az endothelbõl származó E szelektin irányítja. A
folyamat eddig a fázisig még reverzíbilis.
4. Adhézió. A leukocyták az adhéziós molekulák, elsõsorban a VCAM segítségével az endothelhez tapadnak, a
folyamat irreverzibilissé válik.

extracellularis
matrix

szabad gyökök

kollagen

billentyûk:
comissura tágulás,
szárnyak rövidülése,
szakadás, perforáció
destrukció

Cytokinek:
TGF-β1
bFGF

elasztin rostok, simaizpmsejtek: disruptio
vénafal:
fibrosis,
hypertrophia

4. ábra. A billentyûk és a vénafal átépülése CVD-ben.
Figure 4. Remodelling of the valves and the venous wall in CVD.
* MMPs = matrix metalloproteinases, TIMPs = tissue inhibitors of matrix metalloproteinases,
TGF-β1 = transforming growth factor-β1, bFGF = basic fibroblast growth factor
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5. Migráció. Megnyílnak az endothelsejtek közti rések
és a fehérvérsejtek az endothelen áthatolva a media réteg
extracellularis matrixába jutnak.
Gyulladásos mediatorok szerepe
Az endothel alatt elhelyezkedõ extracellularis matrix
lényegében kötõszöveti indákkal átszõtt, kocsonyás, interstitialis folyadék, kémiailag peptidoglikánokból és
hialuronsavból áll. (A peptidoglikánokat régebben
mukopoliszaharidoknak nevezték). A matrixba parenchyma sejtek ágyazódnak.
Az endothelen áthatolt aktivált monocyták,
macrophagok, mastocyták károsítják az extracellularis
matrix komponenseket: a kollagent, az elasztint, a laminint
és a fibronectint, azáltal, hogy hatásukra oxigén
szabadgyökök és proteolitikus matrix metalloproteinázok
(MMPs) szabadulnak fel (10). A vénafal sejtjei is károsodnak, apoptozis, nekrózis léphet fel, nemcsak az endothel
rétegben, hanem a parenchyma sejtekben, fibroblastokon,
simaizom sejtekben. Ennek következtében a billentyûk és
a véna fala meggyengül, szerkezetük átépül (remodeling).
Újabb és újabb gyulladásos mediatorokat izolálnak, amelyek ebben a folyamatban részt vesznek. Mégis a bonyolult
mechanizmusban a matrix metalloproteinázok (MMPs) és
szöveti inhibitoraik (TIMPs, tissue inhibitors of metalloproteinases), valamint egyes növekedési fakorok és
cytokinek játszanak kulcsszerepet.
A MMPs és a TIMPs közti egyensúly tartja fenn a
vénafal homeostasisát. Ha a köztük lévõ arány megváltozik, a matrix átalakul. Eddig több mint 25 MMPs-t
különböztettek meg. Az MMP-1 nem más, mint a kollagenáz, az MMP-3 pedig a stromalizin.
Kimutatták, hogy a varicosus vénákban a TIMP-1 szintje emelkedett, a TIMP-2 szintje változatlan, az MMP-2
szintje pedig csökken. A TIMP-1 / MMP-2 arány 3,6-szor,
a TIMP-2 / MMP-2 arány pedig 2,1-szer nagyobb volt,
mint a kontrollokon mért érték. Tehát az enzimek és
gátlóanyagaik közti egyensúly varicositasban felborul, a
matrix átépül. (11, 12).
Ha az MMP-1 szintje csökken, a TIMP-1 okozta gátlás
pedig növekszik – ez azt jelenti, hogy a kollagenáz aktivitás csökken. Ezért a kollagen fokozottan termelõdik és
lerakódik a vénák falában.
Az MMP-1-et a matrixba jutott hízósejtekbõl származó
kináz aktiválja. MMP-2 szintje emelkedett a boka körül
kialakult lipodermatosclerosisban, az MMP-9 pedig a lábszárfekély szélén található nagyobb mennyiségben (13). A
két enzim aktivációja korán, már napokkal a fokozott
vénás nyomás kialakulása után kimutatható (14).
A gyulladásos mediatorok egy másik csoportja is részt
vesz a matrix átalakulásában.
Ezek a növekedési faktorok és cytokinek. A növekedési
faktorok proteinek, amelyek a sejtfelszín receptoraihoz
kötõdnek és sejtproliferációt, vagy sejtdifferenciálódást
okoznak. A cytokinek a növekedési faktorok egy alcsoportját képezik.
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A varicosus vénák falában 2 cytokin szintjének
emelkedését mutatták ki (15). Ezek :
– a β1-es átalakító növekedési faktor (transforming
growth factor-β1, TGF-β1) és a bázikus
– fibroblast növekedési faktor (basic fibroblast growth
factor, bFGF).
A TGF-β csoportba legalább 100 típus tartozik. A
TGF-β1 felszabadulása olyan eseménysorozatot indít el,
amelyben a macrophagok stimulálják a fibroblastokat és a
kötõszöveti fehérjék termelését. Így elõsegítik a kollagen
szintézisét, fokozzák a TIMP kiválasztást, gátolják az
MMP1 termelését – végeredményben intenzív fibrosist
okoznak (12). A bFGF-nek kemotaktikus hatása van,
ezenkívül elõsegíti a simaizomsejtek osztódását (16).
Végeredményben a szövettani és ultrastrukturális vizsgálatok azt mutatják, hogy CVD-ben a vénák falában a
kollagen mennyisége megnõ, a kollagénrostok elválasztják
egymástól a simaizomsejteket, az elasztin-szálak és a
símaizomsejtek széttöredeznek, intenzív fibrosis és hypertrophia alakul ki. Így a vénák fala meggyengül, kanyargóssá válik. Mindez krónikus gyulladásos folyamatnak felel meg.
A kutatások nyomán CVD-s betegeken új gyulladásos
mediatorok kimutatása várható.
A gyulladás indító mechanizmusa CVD-ben, nyíró erõ
Géndefektusok – függetlenül a vénás hipertenziótól –
közvetlenül károsíthatják a billentyûket (17). Humoralis
faktorok, mechanikus stress-mediált mechanizmus is
kiváltó ok lehet.
A legfontosabb indító mechanizmus mégis az endothel
membránra kifejtett folyadék nyíró erõ (shear stress) –
tehát az endothel membrán egységnyi felületére kifejtett,
a membránnal párhuzamos erõ (dyn/cm2). Ez a viszkózus
jellegû vongáló erõ, amivel az áramló vér tangenciális
irányban „nyírja” az endothelt.
Fiziológiás körülmények között a normális shear stressnek erõs gyulladásellenes hatása van. Ha azonban a nyíró
erõ a normál érték alá csökken, vagy ennél nagyobb lesz –
proinflammatorikus gének fokozottan képzõdnek, az
endothelbõl apoptotikus anyagok szabadulnak fel.
Nemcsak a shear stress nagysága, hanem idõbeli változása
és mintája is fontos (18).
CVD-ben a nagy vénás nyomás és a vér stagnálása
miatt a nyíró erõ csökken, a vénafal mentén gördülõ
fehérvérsejtek sebessége is csökken. Ilyen lassú áramlási
zónák fõleg a vénák kanyarulatain, megtöretésein
(kinkingeken), a postcapillaris venulákon, egyes perivénás
szakaszokon találhatók (13, 19).
A lecsökkent shear stress hatására megnyúlnak az
endothesejtek közötti rések, a fehérvérsejteken kialakulnak a pseudopodiumok, könnyebb az adhézió, megindul a
migráció az extracellularis matrixba. Ebben a folyamatban
fontos szabályozó szerepe van az endothel NO termelésének.
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Végeredményben a vénás hipertenzió nem közvetlenül
indítja el a vénafal gyulladását, hanem haemodinamikai
változások útján, a csökkent nyíró erõ segítségével.
Mechanoreceptorok
Feltételezik, hogy a vénás hipertenzió okozta nyíróerõ
változást, mint szignált mechanoreceptorok vezetik át a
véna falára. Nem tisztázott, hogy egy jelfelfogó hálózatról,
vagy egyetlen mechanoreceptor molekuláról van szó.
Inkább a komplex jelfelfogó hálózat létezése
feltételezhetõ. Ezt a szerepet mitogén-aktivált protein
kinázok („extracellular signal-regulated kinases½”), ion
csatornák, G proteinek, speciális membrán mikrodomainok tölthetik be (20).
Elsõsorban mégis a glycocalyx-nak tulajdonítanak ilyen
mechanoreceptor szerepet. A glycocalyx az endothel
belsõ, poliszaharida szegélye, ez közvetít minden, a véna
lumene felõl érkezõ áramlásváltozást, így a nyíróerõ
csökkenését is észleli. Fiziológiás körülmények között ez a
finom, bolyhos bélés akadályozza a leukocyták adhézióját,
védi az endothelt a fizikai és kémiai káros hatásokkal
szemben. A gyulladás ezt a réteget szakítja meg (21).
Gyulladásos kaszkád. Gyógyszeres kezelés
A gyulladásos folyamat szerepét a billentyûk és a
vénafal átépülésében a 4. ábrán foglaltuk össze. Ez a reakció nemcsak a már kialakult CVD-ben észlelhetõ, jelen
van már a betegség kezdetén és a CEAP rendszer minden
klinikai stádiumán végigvonul (22).
Végeredményben egyre inkább bizonyítható, hogy a
krónikus vénás betegséget és a varixokat a vénás hipertenzió okozta áramlási zavar és az ehhez csatlakozó gyulladásos kaszkád kettõs faktora hozza létre.
A gyulladásos láncreakcióban a leukocyta-endothel
interakció játszik különösen fontos szerepet. Ez lehet a
gyógyszeres kezelés célcsoportja. Egy flavonoid frakció, a
mikronizált heszperidin-diozmin kombináció gátolja a
leukocyták adhézióját és migrációját, hatására a gyulladásos markerek szintje dózisdependens módon csökken, a
billentyûk kevésbé károsodnak (23, 24). A klinikai hatás
ezzel párhuzamos: az oedema csökken, a lábszárfekély
pedig – ha kompressziós kezelést is alkalmazunk – hamarabb begyógyul (25).
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