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Sejtregeneráció, kriotermális mikrosérülések és
sejtfelszíni antigénexpresszió mint a hideg-

indukált, GPIbα/CD42b-klaszter által
közvetített trombocitaklírensz kimenetelének
meghatározója szabályozott sebességő kontra
nem szabályozott sebességő krioprezervációt
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A vizsgálat során a trombociták regenerációjának,
morfológiájának, ultrastruktúrájának és sejtfelszíni
antigénexpressziójának (elsısorban a GPIb/CD42b)
változásait vizsgáltuk, majd a tromobocita paraméterek
csoportok közötti korrelációját (szabályozott sebességő
kontra nem szabályozott sebességő fagyasztás) elemeztük.
A trombocita regeneráció kifejezettebb volt (91,0±5,5 kontra
86,0 ± 6,5) a szabályozott sebességő csoportban. A
lemezkék regenerációja és a trombocita morfológia érték
(TMÉ) csoportok közötti változása szignifikánsan (p<0,01)
jobbnak bizonyult a szabályozott sebességő
krioprezerváció után. Szignifikáns (p<0,05) különbség
mutatkozott a fagyasztott és a kontroll csoport között a
GPIb/CD42b, CD62p, CD63  és PS antigének
expressziójában, függetlenül attól, hogy melyik
fagyasztási eljárást alkalmaztuk. Ezzel ellentétben a
CD62p expresszió szignifikánsan (p<0,05) magasabb volt
a szabályozott sebességő fagyasztási eljárásban. A
GPIb/CD42b expresszió csökkenése korrelált a trombociták
kiolvadást követı in vitro regenerációjával és a TMÉ-vel.
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BEVEZETÉS

A trombociták szobahımérsékleten (22± 2°C)
történı tárolása elısegíti a baktériumok elszaporodását
és megnöveli a poszttranszfúziós fertızés vagy
szepszis kockázatát. Ezzel ellentétben alacsony (15°C
alatti) vagy ultra–alacsony hımérsékleten (pl.
krioprezerváció) megváltozhatnak a trombociták
morfológiás, ultrastruktúrális és funkcionális
sajátosságai.1-5  Ennélfogva a sejtsérülést okozó
kriobiológiai folyamatok és paraméterek mérlegelése,
valamint a krio-biorendszerek  fejlesztése a mai napig
fontos kérdés mind a kutatók, mind a gyakorló orvosok
számára. Általánosságban a kiolvadást követı jobb
sejtregenerációnak és életképességnek köszönhetıen a
szabályozott sebességő trombocitafagyasztás4,6 az
egyszerő, nem szabályozott (ún. „dump–freezing”)
eljárásnál7   minıségi szempontból jóval kedvezıbb
alternatíva.

Rendelkezésünkre állnak olyan vizsgálati
eredmények,1,2 melyek szerint a hideg által
indukált trombocita mikrosérülések a „lipidek
fázisváltása” során jöhetnek létre. A folyamat
során belsı lipidréteg jelenik meg a sejtmembrán külsı

felszínén, ami jelt ad a makrofágoknak a
trombocitaeltávolításra. A hőtés következtében
megnövekszik a trombociták intracelluláris
kálciumszintje, polimerizálódik (újrastruktúrálódik) az
aktin és végül az intracelluláris
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citoszkeleton átalakulás trombocita alakváltozást idéz elı
(korongból gömb alakúvá).5 Amint azt nemrég leírták,8 a
hideg által indukált trombocitaklírensz kulcsmechanizmusa a
glikoprotein 1b (GP1b vagy CD42b) konfigurációváltása,
mely molekula a von Willebrand faktor (vWF) fı
adhéziós receptora is egyben. A hőtés következtében a
GP1bα alegység-molekulák az intracelluláris
aktinátalakulás által deformált trombocitamembrán
felszínén klaszterekbe szervezıdnek.8 Ezután a makrofágok
felismerik a csoportokba szervezıdött GPIbα alegységet
és az oligoszacharidlánc terminális β–N–acetilglükózaminján
(β–GlcNAc) keresztül az αMβ2 integrin receptorral (3-as
típusú komplementreceptorral) kötıdnek hozzá, ami
trombocitaklírenszhez vezet. Mindamellett a hőtés nem
befolyásolja a GPIb/CD42b és a vWF közötti
interakciót.8 Hoffmeister és mtsai leírták,9 hogy
hemosztatikus folyamatokban (vWF kötıdés) és a hideg-
indukált klírensz során a GPIb/CD42b  funkciói eltérnek,
és az utóbbi módosítása javíthatja a trombociták
adaptálódását a hideg környezetben való tároláshoz.
Pontosabban: a terminális β–GlcNAc reziduumok
galaktozilációja hatékonyan blokkolja a GPIbα és a
makrofágok közti interakciót, aminek következtében a
glikán-módosult trombociták hőtés után jobb keringési
tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a
szobahımérséklető trombociták.9

In vitro vizsgálatunkban strukturális és funkcionális
integritásuk megırzése szempontjából összehasonlítottuk a
szabályozott sebességő kontra a „dump freezing” eljárással
(optimatizált DMSO koncentrációval) fagyasztott,
valamint a friss (kontroll) trombocitákat. Feltevésünk az
volt, hogy a szabályozott sebességő rendszer (a fúziós
hı kompenzációja által) kiolvadást követıen jobb
trombocita regenerációt, mikrointegritást és
mőködıképességet biztosít, ami egyben korrelál a
GPIb/CD42b expresszióval és - indirekt módon - a
várható poszttranszfúziós trombocita-élettartammal. E
feltételezés alátámasztásának érdekében vizsgálatunk
alapvetı célkitőzése a trombociták regenerációjának,
morfológiájának, ultrastruktúrális jellemzıinek és
antigénexpressziójának (elsısorban a GP1b/CD42b
változás) vizsgálata, és a fagyasztási folyamattól függı,
sokparaméteres, a csoportok közötti eltérések elemzése
volt.

ESZKÖZÖK ÉS MÓDSZEREK

A trombocita koncentrátumokat (TK) 30 egészséges
vérdonor mintájából, „buffy-coat” technikával vontuk ki.

A trombocitaszámot áramlásos citometria segítségével,
Technicon H–3 System rendszerrel határoztuk meg. A
trombocita morfológia elemzése fáziskontraszt
mikroszkóppal (Polyvar, Austria) történt. A trombocita
morfológia érték (TMÉ) a trombociták alaki eloszlása
alapján került meghatározásra egy korábbi tanulmányban
részletesen ismertetett módszerrel.4,6   A trombociták
ultrastruktúráját Philips 201 eletronmikroszkóppal
vizsgáltuk. A trombociták felszíni antigénjeit Epics XL
áramlásos citométerrel, anti-GPIIb-IIIa/CD41 (Serotec,
Egyesült Királyság), anti-GPIb/CD42b, anti-P
szelektin/CD62, anti-GP53/CD63 (CLB, Hollandia), és
Annexin V–FITC (Roche Diag, Németország)
monoklonális ellenanyagokkal határoztuk meg.7 A
szabályozott és a nem szabályozott sebességő eljárásokat
Planer R203/200R  rendszerrel, 6%-os DMSO
felhasználásával végeztük.4,6 A mért paraméterek
statisztikai elemzését Student-féle t–próbával (Origin PC
szoftver) és Pearson-féle korrelációs próbával (Excel PC
szoftver) végeztük.

EREDMÉNYEK

Az in vitro trombocita regeneráció (fagyasztott/
kontroll trombocitaszám) magasabb volt a szabályozott
sebességő csoportban (91,0 ± 5,5 kontra 86,0 ± 6,5).
A különbözı trombocita alakok incidenciáját és a TMÉ
eredményeit az 1. táblázat mutatja.

1. táblázat: A trombocitaalakok és a TMÉ-ek eloszlása
krioprezerváció elıtt és után.

Tr. alakok#                             Kontroll         B  Protokoll       C2  Protokoll

Korong                     82,4 ± 4,29       57,9 ± 2,6          51,6 ± 3,7

Gömb                        9,5 ± 3,60        23,6 ± 3,4          24,2 ± 4,0

Dendrit                            8,0 ± 2,5         13,6 ± 3,0          16,1 ± 3,4

Ballon                                /                 5,4 ± 2,4            7,9 ± 2,3

Abszolút TMÉ        356,5 ± 10,3    291,7 ± 7,4¶          269,9 ± 10,4*¶

Relatív TMÉ              100,0             81,9 ± 2,8¶                75,7 ± 3,9*¶

§    Az adatok a kontroll csoport fagyasztás elıtti értékeinek százalékában
(100%) vannak megadva.
#    Tr. alakok = a trombociták alakjainak típusa;

*   szignifikáns különbség a fagyasztott kontra nem fagyasztott (kontroll)
sejtek között (p<0,01);
¶    csoportok közötti szignifikáns különbség (szabályozott sebességő
kontra nem szabályzott sebességő) (p<0,05).

A korongok elıfordulása mindkét fagyasztott
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csoportban szignifikánsan (p<0,01) alacsonyabb volt,
mint a kontroll csoportban. A csoportok közötti
eltérések (szabályozott sebességő kontra nem
szabályozott sebességő) szignifikánsnak (p<0,05)
bizonyultak a dendrit és a ballon alakú trombociták
esetében, ami alátámasztja, hogy a szabályozott
sebességő fagyasztás a korongok jobb regenerációját
segíti elı. A TMÉ jelentıs kiolvadás utáni csökkenést
mutatott mind a szabályozott sebességő, mind a nem
szabályozott sebességő csoportban. Ugyanakkor a
TMÉ csoportok közti eltérései szignifikánsan (p<0,01)
kisebbek voltak a szabályozott sebességő fagyasztás
esetében. A szabályozott sebességő mintákban gyakran
fordultak

     a

    b

1.a-b ábra: A szabályozott sebességő (a) és a nem
szabályozott sebességő (b) krioprezerváción
átesett trombociták elektronmikroszkópos
képe.

elı korong és gömb alakú trombociták (1.a. ábra) A
korongok mikrotubulusai épek voltak, kanalikuláris
rendszerük nyílt volt, a sejtmembránon csak
minimális fagyasztásos sérülés látszott. A többi
trombocitaalakhoz viszonyítva a gömbök
citoplazmájának elektrondenzitása alacsonyabb volt,
intracelluláris struktúrájuk pedig megváltozott, ami a
granulumok és egyéb citoplazmatikus organellumok
marginális helyzetében mutatkozott meg. Ezzel
ellentétben a nem szabályozott mintákban mind
kritikus membránsérülést mutató, mind teljesen
szétesett trombociták elıfordultak. A trombociták
többsége kevésbé volt ép struktúrájú (pl. dendrit és
ballon alak). Számos trombocita membránja nem
látszott teljesen tisztán és a széli részeken nagyszámú,
terjedelmes pszeudopodium jelent meg (1.b. ábra).

A nem szabályozott sebességő rendszerhez
viszonyítva szabályozott sebességő fagyasztás
során megmaradtak a trombociták felületi
antigénjei (2. táblázat).

2. táblázat  Sejtfelszíni antigénexpresszió trombocitákban.

CD markerek     Kontroll     Szabályozott      Nem szabályozott

                                         sebességő csoport    sebességő csoport

CD42b (%)        97,2 ± 2,6           83,2 ± 3,6*          86,08 ± 4,4*

CD41 (%)          98,45 ± 0,6          97,47 ± 1,3          96,16 ± 0,8*

CD62p (%)        8,88 ± 3,8          28,38 ± 5,2*         34,91 ± 8,3*¶

CD63 (%)           0,79 ± 0,2           1,96 ± 0,9*           2,08 ± 1,2*

PS (%)                5,01 ± 2,0           26,9 ± 5,6*          29,02 ± 9,5*

* Szignifikáns (p<0,05) különbség a fagyasztott kontra kontroll csoport
között;
¶  Szignifikáns (p<0,05) különbség a szabályozott és a nem szabályozott
krioprezervált csoportok között.

Az átlagos fluoreszcencia-intenzitás (ÁFI)
különbségei friss (kontroll) és krioprezervált
(szabályozott sebességő kontra nem szabályzott
sebességő) mintákban (6,65 ± 0,98 és 4,9 ±0,7
kontra 4,1±0,52) szignifikánsnak bizonyultak
(p<0,05). A sejtfelszíni antigénexpresszió analízise
szignifikáns (p<0,05) különbséget talált a
krioprezervált kontra kontroll csoportok között a
GPIb/CD42b, CD62p, CD63 és PS antigének
esetében, mely különbség független volt a
fagyasztási
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2 a-b-c ábra.   A GPIb/CD42b logaritmikus Side Scatter
hisztogramja (a) és lineáris Forward Scatter
hisztogramja a nem fagyasztott (b) és a
fagyasztott (c) trombocitáknál..

 eljárástól. Ezzel ellentétben a CD41 expresszió nem
volt szignifikáns. A nem fagyasztott (kontroll)
kontra krioprezervált trombociták GPIb/CD42b
expressziós értékeit a 2a–c ábra mutatja.

Amint azt az ábra mutatja, a friss trombociták
(kontroll csoport) 98,3%-a expresszálta a
GPIb/CD42b molekulát. Ezzel szemben a
szabályozott sebességő fagyasztáson átesett
trombociták 83,0%-a, míg a nem szabályozott
eljárással fagyasztott trombociták 85,8%-a
expresszálta az antigént. Hasonlóan a kvantitatív
trombocita regenerációhoz és a TMÉ-hez, a CD62p
expresszió csoportok közötti eltérése szintén
szignifikánsnak (p<0,05) bizonyult a szabályozott
sebességő rendszer javára, ami alátámasztja, hogy ez
utóbbi jobb minıségő krioprotekciót biztosít. Végül
egyértelmő korrelációt találtunk mind a szabályozott
és a nem szabályozott sebességő fagyasztásos
csoportokban a GPIb/CD42b expresszió és a
trombocita regeneráció között (r = 0,279 és r = 0,181),
valamint a GPIb/CD42b expresszió és a TMÉ között
(r = 0,372 és r = 0,190).

MEGBESZÉLÉS

Vizsgálatunk eredményei egybevágnak a Barnard

és mtsai10 által közölt eredményekkel, akik szintén

csökkent GPIb/CD42b expressziót találtak

krioprezervációt követıen. Feltételezésük szerint a

csökkent antigénexpresszió a kálcium-aktivált proteáz

vagy a kalpain által okozott GPIb/CD42b proteolízissel

állhat összefüggésben. Ezen felül, ahogy arról

Michelson és mtsai, Han Y és mtsai, illetve

Kovacsovics és  mtsa i  beszámo l tak ,11-13 a trombin

indukálta trombocita aktiváció a GPIbα/CD42b

redisztribúcióját (centralizációját) és/vagy a

trombocitafelszínrı l  való el tőnését okozta.

Azt feltételezzük, hogy a GPIb/CD42b expresszió

csökkenése részben a GPIbα/CD42b

"áthelyezıdésével" függhet össze, aminek

következtében a monoklonális antitestek (MoAt)

kevésbé férhetnek hozzá a felszíni antigénekhez, és ez

vizsgálatunkban a TMÉ csökkenését okozta a   
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krioprezervált csoportban a kontroll csopothoz képest.

Ugyanakkor Hoffmeister és mtsai (személyes közlés

alapján) SZ2 humán trombocita ellenenes antitestet

haszálva nem találtak csökkent GPIbα/CD42b

expressziót 4°C-os hőtést követıen, így arra

következtettek, hogy a klaszterekbe szervezıdés

nem okoz „pszeudohiporeaktivitást”. Ennek

tükrében a GPIb/CD42b expresszió csökkenését olyan

egyéb folyamatok közvetíthetik, mint például a

proteolízis vagy a sejtek apoptotikus

mechanizmusainak aktiválódása.

Összefoglalásként elmondható, hogy a

GPIb/CD42b expresszió csökkenése korrelál a

kiolvadást követı kvantitatív trombocita regenerációval

és a TMÉ értékkel. Ennélfogva a GPIb/CD42b és a

trombociták mikrointegritásának egyidejő elemzése

megjósolhatja a hőtött, és különösen a krioprezervált

trombociták bizonyos in vivo tulajdonságait, habár ez a

feltevés még merısítésre vár.
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