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Bevezetés 

Az organofoszfátok okozta mérgezés az acetilkolin neurotranszmitter inaktiválását végző 

acetilkolin‐eszteráz  (AChE)  enzimek  gátlásából  adódik.  Az  oxim  szerkezetű  enzim‐

reaktivátorok erősen nukleofil vegyületek és képesek a gátolt  AChE enzimet reaktiválni. 

Az  ismert  oximokra  általánosan  jellemző,  hogy  az  egyes  organofoszfátokkal  szemben 

nem egyforma hatékonyságúak. 

Az organofoszfátok igen széleskörűen alkalmazott vegyületek, így jelentős a foglalkozási 

ártalomként, öngyilkossági mérgezésként, véletlenül vagy gondatlanságból bekövetkező  

mérgezés veszélye, de a terroristák által  alkalmazott vegyületeket is találni közöttük 

valamint a hadseregek által bevethető ideg-gázok  is ebbe a csoportba tartoznak. A 

statisztikai elemzések szerint az AChE-gátló organofoszfátok okozta mérgezés  a 

leggyakoribb az öngyilkossági és a gondatlanságból bekövetkezett mérgezések között 

(Buckley et al. 2005a; Eddleston et al. 2008)  és az  ételmérgezések között is (Kavalci et 

al. 2009). A terroristák 1994-ben  Motsomoto-ban (Japan)  és a tokyoi metro-támadás  

során  1995-ben szintén az organofoszfátok közé sorolható sarin-t alkalmazták, többszáz 

halálos és többezer orvosi ellátást igénylő mérgezést okozva (Okudera et al. 1997; Nagao 

et al. 1997; Weiner and Hoffman 2004). 

Munkánk célja az volt, hogy az ismert antidotumoknál  hatékonyabb és az 

organofoszfátok  okozta mérgezések minél szélesebb körében alkalmazható oximokat 

kutassunk, elsősorban a permetszerként alkalmazott AChE-gátlók kiváltotta mérgezések 

kezelésére. Vizsgálatainkban  a K. Kuca és K. Musilek (Department of Toxicology, 

Faculty of Military Health Sciences, Czech Republic) által szintetizált és fejlesztett oxim 

szerkezetű vegyületek (K-oximok) hatását elemeztük. A munkacsoport több mint 200  új 

K-oximot szintetizált 2003 óta (Kassa et al. 2008a), melyek közül az egyik legígéretesebb 

a K027, mely igen hatékonynak mutatkozott mind az ideg-gázok (Kassa et al. 2006; Calic 

et al. 2006; Musilek et al. 2006a és b) mind a permetszerként (Petroianu et al. 2006a és b, 

2007a és b; Lorke et al. 2008a és b) alkalmazott organofoszfátok okozta mérgezés 

kivédésére. A további igen hatásos molekulák közé a K048, K054 és a K074 tartozik. 
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Kémiai szerkezetüket illetően minden K-oxim vagy aszimmetrikus vagy szimmetrikus 

biszpiridinium aldoxim, melyek a funkcionális aldoxim csoport(ok) helyzetében vagy a 

gyűrűket összekötő szénláncok hosszában, ill. telítettségében különböznek. Munkánkban 

azokat a vizsgálatainkat foglalom össze, melyeket a K-oximok hatékonyságának 

elemzésére végeztünk, hogy a jelenleg rendelkezésre álló, a klinikai gyakorlatban csekély 

értékű oximoknál hatékonyabb vegyületeket találjunk. 

Célkitűzés 

Munkánk célja az volt, hogy 

1 In vivo vizsgálatokban értékeljük nyolc újonnan szintetizált K-oxim, (K027, 

K048, K053, K074, K075, K107, K108 és a K113) hatékonyságát patkány-

modellen a két eltérő szerkezetű AChE-gátló organofoszfáttal, a  paraoxon-nal és 

a diisopropylfluorophosphate-tal(DFP) kiváltott mérgezés esetén. 

2 Megállapítsuk a K-oximok saját intrinsic toxicitását a vegyületek LD50 értékének 

kimérésével és összefüggést keressünk a kísérleti vegyületeink intrinsic toxicitása 

valamint  antidotum-potenciálja között a paraoxon-nal és a  DFP-vel kiváltott 

mérgezésekben. 

3 Vizsgáljuk a vegyületek in vivo hatékonysága és a human vörövértest AChE-

enzimen kapott in vitro értékek közötti összefüggést (Petroianu and Lorke 2008). 

4 Miután etikai okok miatt az újonnan szintetizált K-oximok hatékonyságának 

elemzése emberen nem kivitelezhető, vizsgáljuk, hogy az in vitro nyert adatok 

mennyiben vihetők át a humán terápiába, ill. okvetlenül szükségesek-e human 

vizsgálatok. 

5 In silico  vizsgálatokkal mennyiben lehetséges a K-oximok esetében a vér-agy 

gáton történő átjutás predikciója. 

6 Vizsgáljuk a feltételezett összefüggést a kísérleti vegyületeinknek a paraoxon-nal 

és a DFP-vel szembeni hatékonysága vonatkozásában. 
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7 Kiszámolva a K-oximok logP értékeit, értékelve a hatékonyságukat jellemző 

kísérletes adatainkat és az irodalomban fellelhető értékeket megadjuk a K-oximok 

feltételezhető hatásmechanizmusát. 

8 Vizsgálatainkban a paraoxont azért választottuk: mert egyrészt ismert, hogy a 

paraoxonnal okozott akut mérgezés igen hasonló tüneteket okoz az ideg-gázok 

kiváltotta mérgezéshez, másrészt világszerte széles körben alkalmazott 

permetszerként. A paraoxon-mérgezés mind a mezőgazdaságban dolgozók 

körében (foglalkozási-mérgezés) mind az öngyilkossági céllal bevett vegyületek, 

mind a terroristák által alkalmazott organofoszfátok csoportjában igen gyakori. A 

DFP mellett azért döntöttünk. mert azon túlmenően, hogy a sarin szerkezeti 

analógja, mint inszekticid/peszticid anyag szintén széleskörű felhasználást nyer.  

Módszerek 

A K-oximok in vivo toxicitásának meghatározását és a paraoxon, ill. a DFP-mérgezés 

utáni túlélési időt hím Wistar patkányokon (átlagsúly  SD: 248 g  21.) végeztük. A K- 

oximok LD50 és az LD01 értékekeit grafikusan ábrázolva nyertük úgy, hogy az y-

tengelyen a mortalitást, az x-tengelyen a vizsgált oximok dózisait ábrázoltuk. Az akut 

toxicitást fokozatos dózis-emelési módszerrel határoztuk meg az “Acute Toxic Class 

Method” szabályai szerint (Diener and Schlede 1999) követve az  OECD guideline-t 

(2001, no. 423). Az in vivo  túlélési vizsgálatokban a K-oximok  LD01  dózisának felével 

kezeltük az állatokat, melyeket az organofoszfátok három letális  dózisával, paraoxon 

esetén 1 µmol, 3µmol és 5 µmol/állat, a DFP esetén 6µmol, 10µmol és 14µmol/állat 

dózisával kezeltünk. Minden kísérletet négy alkalommal végeztünk el és minden 

csoportban 6-6 állat volt. Az anyagokat minden esetben intraperitoniálisan (i.p.) 

injektáltuk két különböző anatómiai területre.. A mortalitást 30 perc 1, 2, 3, 4, 24  és 48 

óra elteltével állapítottuk meg. A statisztikai elemzést a négy kísérlet-sorozat egyesített 

adataiból végeztük. Mind a hét időpont esetében meghatároztuk a relatív halál-kockázati 

hányadost (relative risks of death) a  Cox proportional hazards model (Cox 1972) szerint. 

Meghatározásra került az RR-idő görbe alatti területe és a párosított összehasonlítást 

Mann-Whitney U-Test-et használva  végeztük. 
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A vizsgált oximok fiziko-kémiai jellemzésére a logP értékeket a Pallas 3413 szoftver 

PrologP programjával számoltuk  (Molnar et al. (2004). A program az adott vegyület 

minden lipofil és hidrofil tulajdonságú molekula-rész értékét figyelembe veszi és az  

oktanol-víz megoszlási hányados értékével korrigálva számol. 

Annak meghatározására, hogy a vizsgált K-oximok a klinikai gyakorlatban milyen 

hatékonyságúaknak várhatók (predictive value) a human vér AChE-reaktiváló hatásra 

kapott in vitro értékeket és a patkányon nyert in vivo  értékeket párosítással korreláltatva 

számoltuk. Az in vitro adatokat  Petroianu és Kalász 2007; Petroianu és Lorke 2008, 

valamint Lorke et al. 2008b publikációiból gyűjtöttük egybe. Az adatok értékeléséhez a  

nem-parametrikus “Spearman rank correlation coefficient” került meghatározásra. 

Azokat a korrelációs értékeket vettük figyelembe, melyek értéke legalább  R≥ 0.60  volt.  

Eredmények 

 (a) A relatív halál-kockázati hányados (RR) paraoxon kezelést 
követően 

A Cox-analízissel nyert relatív halál-kockázati hányadosokat (RR) hét különböző 

időpontban (30 perc, 1, 2, 3, 4, 24 és 48 óra) az 1. ábrán tüntettük fel a kezeletlen állatok 

RR = 1 értékéhez hasonlítva. Adataink jól mutatják, hogy mindegyik K-oxim 

szignifikánsan (p  0.01) csökkentette  a mortalitást. (G1;  csak paraoxon -kezelés). 

Kiemelkedően a leghatásosabbnak  a  K-027 (RR = 0.20) mutatkozott, melynek 

hatásossága a többi K-oximhoz hasonlítva is szignifikánsan (p ≤ 0.05)  magasabb volt. 

Igen jelentős mortalitás-csökkenés volt tapasztalható a  K-048 és három további 

biszpiridinium oxim estében is (K-048:RR = 0.32, K-053:RR = 0.36, K-074: RR = 0.42, 

K-075:RR = 0.35). Ez a négy oxim   szignifikánsan (p ≤ 0.05)  hatékonyabb volt, mint a 

2-PAM, az obidoxim, a  K-107, a K-108 és a K-113, de szignifikánsan (p ≤ 0.05) kevésbé 

hatékony, mint a  K-027. Az  obidoxim hatékonysága (RR = 0.64) csak a   K-113 hatását 

múlta felül (p≤ 0.05), de a  K-027, a K-048, a K-053, a K-074,  és a K-075   azonban 

egyaránt hatásosabb (p ≤ 0.05) volt. Igen gyenge protektív hatást tapasztaltunk a  2-PAM 

(RR = 0.78), a K-107 (RR = 0.70), a K-108 (RR = 0.77) és a K-113 (RR = 0.87) 
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esetében, melyek hatékonysága szignifikánsan (p ≤ 0.05) gyengébb volt, mint a többi K-

oximé, kivéve az obidoximot. 

 1. ábra 
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 (b) A relatív halál-kockázati hányados (RR)  DFP kezelést követően  

 A kapott értékeket a 2. ábrán foglaltuk össze. A legerősebb védőhatást a K-027 (R=0.16) 

esetében tapasztaltunk, mely szignifikánsan hatékonyabbnak adódott a többi K-oximmal 

összevetésben, kivéve az  obidoximot, a K-053, és a  K-075 jelű vegyületeket. Jó 

hatékonyságot tapasztaltunk az obidoxim (RR=0.19), a K-053 (RR0.22) és a K-075 

(RR=0.29) esetén. Közepesen erős hatásúnak mutatkozott a  K-074 (RR=0.38), melynek 

hatása felülmúlta a 2-PAM,  a K-107, a  K-108 és a  K-113 hatását, de szignifikánsan 

gyengébb hatású volt, mint az obidoxim, a K-053 és a K-027.  A K-048 (RR=0.28) 

szintén szignifikánsan erősebb hatásúnak bizonyult, mint a  2-PAM, a K-107, a K-108 és 

a K-113. A  K-107 és a  K-108 hatástalan volt a  DFP-kiváltotta mortalitás 

csökkentésében.  

2. ábra 
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A logP értékek meghatározása 

Az összes vizsgált vegyület igen hidrofil karakterűnek mutatkozott, melyet a negatív logP 

értékek jól mutatnak. A legerősebb hidrofilitású az obidoxim (logP -3.12)  és a további 

vegyületek az alábbi értékeket adták: K-027 (logP -2.66), K-048 (logP -2.61), 2-PAM 

(logP -2.31), K-053 (logP -2.05), K-075 (logP -2.02), K-074 (logP -1.96). A legkevésbé 

hidrofil karakterűnek a  K-107,  a K-108 és a  K-113 adódott (logP > -1). 

 

Az  in vivo és az in vitro paraméterek közti összefüggés vizsgálata 

Az  in vivo  és az in vitro toxicitási adatok közti összefüggések értékeit az 1a, 1b és 1c 

táblázatok tartalmazzák. A paraoxon-kiváltotta in vivo nyert toxicitási értékek nem 

mutattak összefüggést az in vitro mért értékekkel. Kivételt képez a tan α és az. RR, ahol 

minden párosított érték (Spearman rho) közepes , ill. erős, szignifikáns összefüggést 

mutatott a DFP-vel kiváltott toxicitással.  
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 1a táblázat 

A változók Spearman 
korreláció    

(σ) 

Szignifikancia 
(two tailed, p) 

IC50 értéke az oximoknak (in vitro) versus LD50 
értéke az oximoknak (in vivo) 

0.83 0.001 

Tan α (in vitro) versus LD50 értéke az oximoknak  (in 
vivo) 

-0.95 0.000 

Tan α (in vitro) versus IC50 értéke az oximoknak  (in 
vitro) 

-0.81 0.005 

LogP (in vitro) versus LD50 értéke az oximoknak  (in 
vivo) 

-0.88 0.001 

LogP (in vitro) versus IC50 értéke az oximoknak  (in 
vitro) 

-0.94 0.000 

LogP (in vitro) versus Tan α (in vitro) 0.77 0.010 

 

1b táblázat (Paraoxon) 

IC50 értéke az oximoknak (in vitro) versus cumulative 
relative risk of death (in vivo) 

-0.30 0.405 

Tan α (in vitro) versus cumulative relative risk of death 
(in vivo) 

0.37 0.293 

LogP (in vitro) versus cumulative relative risk of death 
(in vivo) 

0.52 0.121 

 

1c  táblázat (DFP) 

IC50 értéke az oximoknak  (in vitro) versus cumulative 
relative risk of death (in vivo) 

-0.73 0.017 

Tan α (in vitro) versus cumulative relative risk of death 
(in vivo) 

0.58 0.077 

LogP (in vitro) versus cumulative relative risk of death 
(in vivo) 

0.89 0.001 
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Következtetések 
Kísérletes adatainkból az alábbi következtetések vonhatók le: 

 A klinikai gyakorlatban jelenleg alkalmazható oxim, a 2-PAM, a vizsgált 

vegyületek között a legkisebb hatékonyságú. 

 A másik terápiás célra hozzáférhető oxim, az obidoxim, melyet a permetszer-

mérgezések kezelésében tartanak ígéretes vegyületnek, nem egyformán hatásos a 

különböző organofoszfátokkal szemben. Kísérleteinkben  közepesen hatékonynak 

találtuk a DFP-mérgezés esetén, míg a paraoxon-kiváltotta mérgezésben csekély 

hatékonyságot mutatott. 

  A vizsgált  K-oximok közül a K-027 kiváló hatékonyságúnak mutatkozott mind a  

paraoxon-, mind a DFP –mérgezés kivédésében. Ez a vegyület alkalmasnak 

mutatkozik mindkét jelenleg alkalmazható oxim kiváltására.  

 A többi vizsgált vegyület közül a  K-048, a K-053, a K-075 és a K-074 szintén 

hatékonyabbak, mind a két referencia-vegyületnél, bár hatékonyságuk a  K-027-

hez viszonyítva kisebb.. 

 Általánosságban igaznak bizonyult, hogy az in vitro értékek jól korrelálnak az  in 

vivo adatokkal, de a korreláció nem olyan erős, hogy az in vivo méréseket 

helyettesíthetőnek ítélhessük.  

 A human vörösvértest acetilkolin-eszteráz enzim-preparátumon  (RBC-AChE) 

nyert  in vitro reaktivációs hatékonyság és a patkányon kapott  in vivo 

hatékonyság közötti  korreláció mértéke kicsiny, így a különböző állatfajokon 

végzett  in vivo vizsgálatok elengedhetetlenek a vegyületek hatékonyságának 

értékelésében. 

 Mindegyik vizsgált oxim hidrofil karakterűnek mutatkozott, így hatásmódjukban 

a központi idegrendszeri hatáson túl egyéb mechanizmusok is feltételezhetőek.. 

 Adataink arra engednek következtetni, hogy az oximok védőhatásáért nem 

kizárólag az AChE reaktiváció a felelős. 

 A klinikai gyakorlatba való bevezetést megelőzően fontosnak tartjuk további 

állatfajokon is az in vivo  hatékonysági vizsgálatok elvégzését. 
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