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Rövidítések 
 
APTT 

APC              

AT   

AUC          

DIC 

dPT 

DVT  

DWBCL 

Fbg            

FDP              

FII.               

FV           

FVII             

FIX              

FX               

FXI              

FXIII  

GAG 

HDL           

HIT              

HITT 

IPA     

LDL       

LMWH       

MI               

PAI 

PF4             

PE               

Plt   

=  activated partial thromboplastin time  

 =  activated protein C 

=  antitrombin  

=  area of under the curve  

=  disseminált intravascularis coagulatio 

=  diluted protrombin time 

=  deep vein thrombosis 

=  diluted whole blood clot lysis  

=  fibrinogen 

=  fibrin(ogen) degradation product 

=  faktor II 

=  faktor V 

=  faktor VII 

=  faktor IX 

=  faktor X 

=  faktor XI 

=  faktor XIII 

=  glycoseaminoglycan 

=  high density lipoprotein  

=  heparin indukálta thrombocytopenia  

=  heparin indukálta thrombocytopenia és thrombosis 

=  inhibition of platelet aggregation 

=  low density lipoprotein 

=  low molecular weight heparin  

=  myocardialis infarctus 

=  plasminogen activator inhibitor 

=  platelet factor 4 

=  pulmonalis embolia 

=  platelet  



 

 

 

5

 

Rövidítések (folytatás) 
 
PPP             

SNAC  

sTT        

TF        

TFPI            

Th 

Thr  

TNF-α  

t-PA 

TT            

UF  

VTE 

Vvt 

WBC   

WBCT    

=  platelet poor plasma 

=  sodium N-(8-(2-hydroxybenzoyl) amino caprilate 

=  sensitive thrombin time 

=  tissue factor  

=  tissue factor pathway inhibitor  

=  terápiás 

=  thrombocyta 

=  tumor necrosis factor α            

=  tissue plasminogen activator 

=  thrombin time 

=  unfractionated  

=  vénás thromboembolia 

=  vörös vértest 

=  white blood cell 

=  whole blood clotting time 
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1. Bevezetés 

 
A vérkeringés fenntartása az élő szervezet alapvető funkciója. Az érrendszerben a 

keringő vérnek ezért egyrészt folyékony állapotúnak kell lennie, másrészt azonban 

biztosítania kell azt is, hogy érsérülés esetén ne következzen be elvérzés. Ezt az 

ellenkező irányú két folyamatot - a vérnek szükség szerint szol, ill. gél állapotban tartását 

- bonyolult regulálási folyamatok tartják fenn. A haemostasis az a szabályozó rendszer 

mely biztosítja szervezetünk vascularis integritását. A haemostasisban alapvető 1. az 

érfal, 2. a vérlemezkék és 3. az alvadási tényezők (a coaguláció faktorai, a természetes 

anticoagulánsok és a fibrinolyticus rendszer) hármasának ép, kiegyensúlyozott működése 

(1., 6. ábra). Ma már nyugodtan tekinthetjük a haemostasis negyedik tényezőjének az 

áramlás körülményeit (shear, stasis) (1). Ha a thrombohemorrágiás egyensúly felbomlik 

és a regulált állapotok egyensúlya a thrombogenicitás irányába tolódik el, akkor 

thromboemboliás megbetegedés alakul ki pl. szívinfarctus, tüdőembolia stb. 

Thrombus

IIa
(Thrombin)

FXIIIa

fibrinolysis

Plasminogen
activator

Plasminogen

Plasmin
Plt

Fibrinogen

Fibrin
Extrinsic Intrinsic

Contact
XII,XI

TF FVIIIa FIXa

FVa
FXa

VVééralvadralvadáásisi kaszkkaszkáádd

FVIIa

FDP

Turpie AGG: Management of thromboembolism (Unit 2) Current Medical Literature Ltd, London: 
1997, 1 – 17. alapján. 1

. ábra  A vér alvadása két fő úton aktiválódhat: külső (extrinsic) és belső (intrinsic) út szerint. Az 
utóbbi évek kutatásai alapján, a külső véralvadási út játsza a döntő szerepet. Az extrinsic út a TF 
(szöveti faktor) megjelenésével kezdődik, mely aktiválja a VII-es véralvadási faktort (FVII). Ezt 
követően a TF/FVIIa komplex hatására az inaktív véralvadási tényezők lépcsőzetesen reakcióba lépnek 
egymással, trombin, majd a trombin hatására fibrin keletkezik. A fibrin hálóba alakos elemek (vvt, thr.) 
rakódnak, és ily módon kialakul a thrombus. Plt = thrombocyta  TF = szöveti faktor  FDP = fibrin 
degradációs termék 
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2. Irodalmi áttekintés 

Korunk egyik nagy kihívását jelentik a thromboemboliás megbetegedések több 

szempontból is. Mind a morbiditási, mind a mortalitási statisztikákban vezető helyen 

szerepelnek azok a betegségek, amelyek a vérpályán belüli véralvadék képződésére 

vezethetők vissza. Amerikai statisztikai adatok szerint az összes thrombosisos eredetű 

halálozás mintegy kétszerese az összes daganatos halálozásnak (2). Közel 80 millió 

felnőtt szenved cardiovascularis megbetegedésben az USA-ban (American Heart 

Association 2007). Az acut myocardialis infrarctuson átesett betegek kb 30%-a az 

infarctus utáni első 24 órában meghal (3). Az artériák vonatkozásában főleg az agy és a 

végtag verőereinek occlusiója okoz még -a sziverek elzáródásán kívül- sokszor halálos 

kimenetelű megbetegedést, vagy eredményez az életminőség nagyfokú romlásával járó 

elváltozást. A visszerekben a mélyvénás thrombosis (DVT), valamint annak korai és 

késői következményei, a pulmonális embolia (PE) és a chronicus vénás insufficientia 

járnak hasonló eredménnyel (4). Mindezek a tények magyarázzák, hogy szerte a világon 

kiterjedt kutatások folynak új készítmények kifejlesztésére és forgalomba hozatalára e 

népbetegség megelőzése, illetve gyógyítása céljából. 

 

2.1. Antithromboticumok 

Az antithromboticus szerek családjába tartoznak a haemostasis működésének 

gátlására alkalmas készítmények.  

E csoportba  sorolhatók: 

 1) a klasszikus anticoagulansok (véralvadásgátlók): pl heparin, cumarin  

 2) a thrombocyta működést gátló, antiplatelet szerek: pl acetilszalicilsav  

 3) a fibrinolyticumok, a vérrög oldását elősegítő készítmények: pl streptokinase 

A thrombosis megelőzésére és kezelésére alkalmazott készítmények részletes 

ismertetése messze meghaladná a disszertáció kereteit, ezért az alábbiakban közölt adatok 

- tekintettel a disszertáció témájára - elsősorban az anticoagulánsokról adnak rövid 

áttekintést a teljesség igénye nélkül.  
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A forgalomban lévő anticoagulánsok három nagy csoportba sorolhatók: 

• Heparin és heparin származékok  

• K vitamin antagonisták 

• Direkt trombin inhibitorok  

nem-frakcionált heparin 

Molekula tömeg (dalton)

Pentasaccharide 

LMWH 

Forrás: AstraZeneca www.exanta.com/33338-33605

 
 2. ábra  Heparin származékok molekula-tömeg eloszlása 

 
2.1.1. Heparin és heparin származékok 

 

2.1.1.1. Nem frakcionált (UF) heparin 

• Szerkezet: Az anticoagulans kezelésben régóta, széles körben használatosak az ún. 

"hagyományos" nem frakcionált (UF) heparin készítmények (Na Heparin, Ca 

Heparin), melyek különböző molekula tömegű (lásd 2. ábra) glycosamonoglycanok 

heterogén keverékei. 

• Hatásmód: Az UF heparinok indirekt anticoagulansok. Hatásukat elsősorban az 

antitrombin (AT) (korábbi neve: antitrombin III) - a szervezetben lévő egyik 

természetes anticoagulans - aktivitásának növelése révén fejtik ki, melynek 

eredményeképpen nagyságrendekkel fokozódik a trombin, valamint az aktivált X-

es, VII-es és IX-es faktorok inaktiválása (3/a ábra). A heparin u.n. pentasaccharide 
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része kötődik az antitrombinhoz, ami egy konformació változást vált ki. A heparin 

szomszédos szekvenciája a trombinhoz kötődik (5,6).   

Ezen felül a nem frakcionált heparinok a szervezetben lévő másik természetes 

anticoaguláns, a TFPI [tissue factor pathway inhibitor (szöveti faktor út inhibitor)] 

vérszintjét is emelik. A TFPI az aktivált X-es faktort, valamint a szöveti faktor/VII-

es faktor komplexet gátolja (részletesen lásd később) (7,8).  

Hatásmechanizmusából fakadóan a heparin mérsékeltebb eredménnyel 

alkalmazható  azoknál a betegeknél, akik genetikus károsodás miatt, csak csökkent 

mennyiségű ill. minőségű AT-al rendelkeznek, illetve kezelésüket AT adásával kell 

kiegészíteni (4,6,9). 

• Indikáció: A parenterálisan adható UF heparinok alkalmazásának fő területe a 

vénás thromboembolia (mélyvénás thrombosis, tüdőembolia) kezelése és rövidtávú 

profilaxisa. Heparint akut helyzetben artériás thrombosis esetében is alkalmazzák, 

például instabil angina kezelésére, myocardialis infarctust okozó vérrög 

thrombolysise kapcsán, a reocclusió kivédésére. Alkalmazzák továbbá 

haemodialysis, haemofiltráció során, az extracorporalis rendszerben az 

alvadékképződés megelőzésére. 

• Mellékhatások: A heparin kezelések főbb mellékhatásai a vérzés, az osteoporosis és 

- főleg hosszútávú kezelés esetén - a heparin indukálta thrombocytopenia. A 

heparin indukálta immun thrombocytopenia (HIT) az életet fenyegető 

gyógyszermellékhatás, amely nemritkán újabb vénás és/vagy artériás thrombosissal 

jár együtt (heparin indukálta thrombocytopenia és thrombosis, HITT). Jellemző 

módon, a heparinkezelés ötödik napja után jelentkezik. A heparin a thrombocyták 

4-es faktorához (PF4) kötődik, ellenük antitest termelődik, amely a thrombocyták 

Fc-receptorához kötődve thrombocyta-aktivációt idéz elő. A PF4-heparin-IgG 

immunkomplex kötődik az endothelsejtek felületén elhelyezkedő heparinoidokhoz 

is, endothelsejt károsodást, vasculitist okozva. Ennek talaján újabb thrombus 

képződhet (1, 10, 20). 

• SNAC [sodium N-(8-(2-hydroxybenzoyl) amino caprilate] és UFH 

összekapcsolásával egy orálisan is aktív heparin készítményt fejlesztettek ki 

(Emisphere Technologies, Inc.), mely jelenleg a human vizsgálatok III. fázisában 

van. Egy nemzetközi multicentrikus vizsgálatban (PROTECT trial) kis 
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molekulatömegű heparinnal (LMWH-val) hasonlították össze a preventív hatását 

(dózis: 2x30mg naponta), teljes csipő-protézisen átesett betegek körében. UFH-

SNAC-t 60000 és 90000 IU heparin dózisban adva a proximális DVT/PE 

előfordulása 18.6% és 13.9%, az LMWH (enoxaparin) csoportban pedig 12,7 % 

volt. A súlyos vérzéses szövődmények előfordulásának aránya alacsony volt. A 

nagyobb dózis adása után a csúcshatás már 45-60 perc múlva kialakult, de aránylag 

rövid időn belül, 4 óra múlva már az alapértékre csökkent. A folyékony 

kiszerelésben bejuttatott készítményt a betegek rosszul tolerálták, hányinger és 

hányás miatt. Újabban lágy zselatin kapszulás kiszerelést alkalmaznak. A 

készítmény jelentőségét a további vizsgálatok fogják eldönteni. (11,12). 

 

2.1.1.2. Kis molekulatömegű heparin (LMWH) 

• Szerkezet: LMW heparinokat UF heparinokból állítják elő annak részleges 

depolymerizációjával. A glycosamonoglycan-láncok az UFH-hoz hasonlóan 

kűlönböző hosszúságúak, de rövidebbek az UF heparinban találhatóknál. Átlagos 

molekula tömegük 4.500-5.000 dalton (2.ábra).  

• Hatásmód: Az UF heparinokhoz hasonlóan indirekt anticoagulansok. Hatásukat 

ugyancsak az antitrombin aktivitásának növelése révén fejtik ki. Mint azt a 3/b ábra 

mutatja, jelentősen képesek a Xa faktor inaktiválását fokozni, ugyanakkor a 

trombin inaktiválására kifejtett gyorsító hatás jóval kevésbé kifejezett (5,9). 

Anticoagulans aktivitásukban az UF heparinokhoz hasonlóan a TFPI szintre 

kifejtett hatásuk is szerepet játszik. 

• Indikáció: Nagy betegcsoportokon végzett vizsgálatok igazolják, hogy az LWMH-

ok klinikai szempontból azonos értékűek a standard heparinnal. Biológiai 

hozzáférhetőségük subcutan injekció formájában alkalmazva, a standard heparin 

átlagosan 30%-os értékéhez képest megközelíti a 100%-ot. Felezési idejük 

hosszabb, a frakcionálatlan heparinhoz képest mintegy 2-4-szeres. Különösen 

értékesnek tarthatók a LMW heparin készítmények terhesek thrombosisának 

megelőzésében, mert nem jutnak át a placentán, így a magzatba vérzéstől nem kell 

tartani. Ismert tény, hogy gravid nőknek kumarin származék - (főleg az első 

trimeszterben) - nem adható, mert a magzatban súlyos csont és izületi 
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rendellenességek alakulhatnak ki. Ezeknek az injekciós készítményeknek jobbak a 

farmacodinámiás és farmakokinetikai tulajdonságaik, mint az oralis K vitamin 

antagonistáknak, de alkalmazásukat az injekciós adásmód korlátozza. 

• Mellékhatások: A heparin okozta thrombocytopenia (thrombocytopathia) és 

következményes vérzés, valamint a HITT előfordulási aránya alacsonyabb mint az 

UF heparinok esetében. Ezt három nagy multicentrikus vizsgálat is igazolta (FRIC, 

FRISC és ESSENCE). Az LMWH készítmények kevésbé kötődnek az endothelium 

sejtekhez és a plazma proteinekhez (2,5). Az LMW heparin preventiv adása mellett, 

kisebb a csontritkulás veszélye mint UF heparinnál. További előnye, hogy az AT 

szintet nem csökkenti, szemben az UF heparinnal, aminek különösen a veleszületett 

antitrombin hiányos terhesek thrombosis megelőzésében van nagy jelentősége (2, 4, 

5, 10). 

Hátrányuk a hagyományos heparinnal szemben, hogy drágábbak. Az adagolási 

sémák, előiratok csak az adott készítményre érvényesek, hiszen eltérő 

preparátumokról (sertésmucosa, Flavobacterium Heparinum stb.) van szó. 

Magyarországon először a Sanofi által forgalmazott Fraxiparine® (nadroparin) 

került forgalomba, de számos más készítményt is bevezettek a gyógyászatba szerte 

a világon, mint pl. Fragmin® (dalteparin: Pfizer), Clexane® (enoxaparin: 

Pharmuka) stb. (2, 4, 5).  

LMW heparin és SNAC összekapcsolásával is folynak próbálkozások. 
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Heparin és a véralvadási rendszer

Antithrombin

Antithrombin-heparin komplex gyengén
gátolja az alvadékba zárt thrombint

Pentasaccharide Heparin

Thrombin

ThrombinProthrombin

Prothrombinase complex

Tenase complex

FXa
FVa

FXa

FX

FIXa
FVIIa AT

AstraZeneca www.exanta.com/33338-33605

 
3/a. ábra A heparin indirekt módon gátolja a trombint, Xa, VIIa és IXa véralvadási faktorokat. A heparin u.n. 
pentasaccharide része kötődik az antitrombinhoz, ami egy konformació változást vált ki. A heparin szomszédos 
szekvenciája a trombinhoz kötődik, és a trombin gátlás 1000-szeresen nő. 
  

LMWH és a véralvadási rendszer

Tenase complex
FIXa

FVIIa

FX

FXa

Prothrombinase complex
FXa
FVa

Antithrombin
Prothrombin Thrombin

Antithrombin-LMWH komplex gyengén
gátolja az alvadékba zárt  thrombint

Pentasaccharide LMWH

FXa

AT

AstraZeneca www.exanta.com/33338-33605

 
3/b. ábra Az LMWH-k az UF heparin enzimatikus, vagy kémiai úton depolimerizált termékei. Az LMWH-k 
trombin gátlása csökken, de az anti-FXa aktivitás intakt. Az anti-FXa és az anti-FIIa aktivitás arány kb. 4:1. 
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2.1.1.3. Pentasaccharid 

• Szerkezet: Szintetikus úton állították elő (Sanofi-Synthelabo) a heparin 

pentasaccharid szekvenciáját (13). 

• Hatásmód: A pentasaccharid (fondaparinux sodium, Arixtra®) egy szelektív Xa 

faktor gátló. Az UF heparinhoz és az LMWH-hez hasonlóan az antitrombinhoz 

kötődik, ami konformáció változást eredményezve jelentősen növeli az antitrombin 

FXa-hoz töténő affinitását  (3/c ábra).  

• Indikáció: Elsősorban mélyvénás thrombosis és tüdő embolia megelőzésére és 

kezelésére alkalmazzák. Az Arixtra főleg ortopédiai műtétek kapcsán 

szignifikánsan hatékonyabbnak bizonyult az enoxaparinhoz (LMWH) viszonyítva a 

VTE megelőzésben (13, 14). 

• Mellékhatások: LMWH-hoz hasonló. 

Hátránya, hogy ugyancsak parenterálisan, inj. formában adható. 

 

Thrombus

Fondaparinux és a véralvadási rendszer

Antithrombin

Tenase complex
FIXa

FVIIa

FX

FXa

Prothrombinase complex
FXa
FVa

Prothrombin Thrombin

FXa
AT

Fondaparinux

AstraZeneca www.exanta.com/33338-33605

 
3/c. ábra  A Fondaparinux egy szintetikus pentasaccharide. Az UF heparinhoz és az LMWH-hez 
hasonlóan az antitrombinhoz kötődik, ami konformáció változást eredményezve jelentősen növeli az 
antitrombin FXa-hoz töténő affinitását. 
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2.1.2. Cumarin készítmények 

• Szerkezet: Kezelést három készítménnyel (acenocumarol, warfarin, 

phenprocoumon) végeznek szerte a világon, melyek kémiai és farmakológiai 

tulajdonságaikat tekintve alapvetően azonosak.  

• Hatásmód: A cumarinok a heparin és származékaihoz hasonlóan, indirekt 

anticoagulánsok. γ-carboxy glutamin sav szükséges az alvadási faktorok 

vérlemezke membránhoz való kötődéséhez. A K vitamin nélkülözhetetlen a γ-

carboxy glutamin sav májban történő szintéziséhez. A K vitamin antagonista 

cumarinok ezt a szintézist gátolják. Íly módon gátoljál a működőképes K vitamin 

dependens véralvadási faktorok (II., VII., IX., X.), májban történő termelődését, de 

az antikoaguláns hatású protein C és protein S szintézise is zavart szenved (4.ábra). 

• Indikáció: Az oralis K vitamin antagonistákat közép és hosszú távú anticoaguláns 

kezelésre és prevencióra alkalmazzák. A K vitamin antagonisták legfontosabb 

indikációi: pitvarfibrilláció esetén stroke megelőzése, visszatérő VTE megelőzésére 

és kezelésére, thrombosis preventiójára műbillentyű alkalmazása után, MI 

(myocardialis infarctus) megelőzésére, infarctuson átesett betegeknél (4,10). 

• Mellékhatás:  A cumarinoknak a protein C szintézisére gyakorolt hatásával függ 

össze, hogy veleszületetten protein C deficiens betegeknél, a nagy dózisú Syncumar 

kezelés, ezen inhibitor fehérjék szintjét minimálisra csökkenti, és ez a kiserekben 

véralvadék képződést okoz, ami az un. "cumarin necrosishoz" vezet. Adagolásuk 

első három hónapjában az intenziv anticoagulálás mellett előforduló vérzéses 

komplikációk veszélye 14%. Cumarinok tartós használatánál egyes betegeknél 

májkárosító hatást is leírtak (10), valamint -mint már korábban említettem- e 

készítmányek gravid nőknek kontraindikáltak. 

• Hazánkban Syncumar® (acenocoumarol) és Marfarin® (warfarin) van 

forgalomban. A fentebb említett három cumarin készítmény farmakokinetikája és 

farmakodinamikája között jelentős különbség van. Az acenocumarol felezési ideje 

8-12 óra, a warfariné 35-45 óra, a phenprocoumoné (Marcumar®, Falithrom®, 

Marcoumar®) 100-200 óra. Amennyiben hosszútávú kezelésre van szükség, 

előnyösebb az elhúzódó hatású készítmény alkalmazása (1,4). 

Gyakorlati szempontból fontos tudni, hogy a táplálékkal - zöldségfélék, 
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gyümölcsök - bevitt K vitamin befolyásolja a beteg cumarinnal szembeni 

érzékenységét, növekedhet a Syncumar igény (a táplálék K vitamin tartalmának 

változása az alvadásgátlást warfarin esetében kevésbé és lassabban befolyásolja, 

ami a különböző felezési idővel és hatástartammal áll kapcsolatban).  Ez az egyik 

fő oka annak, hogy a per os alvadásgátló kezelés terápiás sávja keskeny. További 

nehézség, hogy gyakori labor-kontroll szükséges (1,4,10,15). 

  

Syncumar

Kötődés a γ-carboxy glutamin sav révén

K vitamin szükséges a szintézishez 

PLT membrán

Fibrinogen

Fibrin

Thrombin

Prothrombin

FX

FXa

TF
FVIIa

FXa
FVa

AstraZeneca www.exanta.com/33338-33605

 
4. ábra Syncumar a heparinhoz, LMWH-hoz és fondaparinuxhoz hasonlóan, indirekt 
anticoaguláns. γ-carboxy glutamin sav szükséges az alvadási faktorok vérlemezke membránhoz 
való kötődéséhez. A K vitamin nélkülözhetetlen a γ-carboxy glutamin sav májban történő 
szintéziséhez. A Syncumar, mint K vitamin antagonista ezt a szintézist gátolja, így 
működésképtelen véralvadási faktorokat eredményez.  
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2.1.3. Direkt trombin inhibitorok  

2.1.3.1. Hirudin 

• Szerkezet: A vérszívó állatok véralvadást gátló anyagokat termelnek. A hirudin az 

orvosi pióca nyálának alkotó eleme, amelyet géntechnikával állítottak elő és 

némileg módosítottak. A hirudin (lepirudin: Refludan®, desirudin: Revasc®) 65 

aminósavból álló 7kD molekulatömegű peptid. 

• Hatésmód: Két helyen erősen kötődik a trombinhoz (5.ábra) az aktív centrumát fedi 

le, és a fibrinogén-kőtő helyen kötődik (10,16,17). 

• Indikáció: Legfőbb indikáció a Heparin indukálta thrombocytopeniában az 

antithromboticus kezelés folytatása. Myocardialis infarctust okozó vérrög 

thrombolysise és coronaria ballonplastica kapcsán, a reocclusió kivédését tekintve, 

a korai eredmények (első 6 hét) hirudin esetén jobbak mint heparin adásakor. 

• Mellékhatás:Terápiás tartománya szűk, alkalmazása során súlyos vérzéses 

szövődményeket észleltek. Hirudinnal történt kezelés, elsősorban vesebetegek 

körében (hirudin a vesén keresztül ürül) a gyógyszer accumulacióját eredményezte, 

ami fokozta a vérzéses szövődmények kockázatát (19,71). 

 

2.1.3.2. Hirudin analógok 

• Szerkezet: A Hirudin analógok közül legismertebb az Angiomax® (hirulóg, 

bivalirudin) mely 20 aminosavból áll, a C terminalis részhez D-Phe-Pro-Arg-Pro 

szekvenciát kapcsoltak. (A hirudin C terminalis részéből képzett származék a 

hirugen kevésbé terjedt el ) (10,17).  

• Hatásmód: A hirulóg két helyen kapcsolódik a trombinhoz, a fibrinogén-kőtő 

helyen és D-Phe-Pro-Arg-Pro szekvecia révén az aktív centrumba is kötődik 

(5.ábra).  

• Indikáció és mellékhatás szempontjából nem különböznek lényegesen a hirudintól. 

A hirudin és származékai esetében megoldásra váró probléma, hogy nem áll 

rendelkezésre megfelelő antidótum. 
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2.1.3.3. Argatroban 

• Szerkezet: A kis molekulatömegű peptidek közül az arginin bázisú argatroban 

(Novastan®, Argatra®) került elsőként forgalomba.  

• Hatásmód: A trombin aktív centrumához kőtődik (5. ábra)  

• Indikáció: Heparin indukálta thrombocytopeniában az antithrombotikus kezelés 

folytatására, valamint AT deficiens betegeknél hemodialysis alatt alkalmazzák 

elsősorban. Irodalmi adatok szerint kedvező eredményeket értek el instabil angina 

kezelésekor (2,17,18). 

• Mellékhatás: A kezelés abbahagyása után rebaund hatást figyeltek meg. 

Argatrobannal történő kezeléskor, májbetegek esetében fokozódik a vérzéses 

szövődmények kockázata (argatroban döntően epével ürül) (6,10). 

 

2.1.3.4. Melagatran 

•  Szerekezet: A dipeptid melagatran változó oralis hasznosulása és a “food effect” 

miatt csak injekciós készítményként került alkalmazásra, de prodrugja a 

ximelagatran (Exanta®) - amely a szervezetben melagatranná alakul át - stabilabb 

(20%-os) orális hasznosulást mutatott és az elfogyasztott táplálék sem módosította 

lényegesen a hatását.  

• Hatásmód: Mint azt az 5. ábra is mutatja, a trombin aktív centrumához kőtődik (14, 

19). 

• Indikáció: Csak rövidtávú kezelésre engedélyezték európa 18 országában, 

elsősorban ortopoédiai műtétek kapcsán VTE  kezelésére és prevenciójára. 

• Mellékhatás: A Food and Drug Administration (FDA: USA) a forgalomba 

hozatalhoz nem járult hozzá a tartós kezelés kapcsán jelentkező májkárosító hatása 

miatt (19). 2006-ban kivonták a forgalomból. 

Direkt trombin inhibitorok legfontosabb előnyei heparinnal összevetve:  

- Nem AT függők. 

- Nem indukálnak thrombocytopeniát. 

- Gátolják az alvadékba kötött trombin hatását is. 

- Nem befolyásolja: heparináz, thrombocyta 4. faktor, a fibrin monomer és 
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plazma protein a hatásukat (2, 6, 10). 

Direct thrombin gátlás

Thrombin Thrombin Thrombin

Exosite 1 Exosite 1

Exosite 1

Kötődés az 
aktiv centrumhoz

Lefkovits J  és Topol EJ (Direct thrombin inhibitors in cardiovascular medicine: 
Circulation 1994 90: 1522 - 1536 ) ábrája  alapján.

Hirudin Hirulog

Argatroban
Efegatran

Melagatran

Kötődés az exosite 1-hez 
és az aktiv centrum 

indirect gátlása

Kötődés mind az aktiv 
centrumhoz, mind  az 

exosite 1-hez

 

5. ábra   A Hirudin, Hirulóg, Argatroban, Efegatran valamint a Melagatran direkt trombin inhibitorok, bár 
a kötődés módja, mint az ábra is mutatja, némileg eltér egymástól. Exosite 1=a trombin fibrinogent kötő 
helye. 

 

2.1.4. Egyéb sulfatált polysaccharidok: 

Az anticoagulansok három nagy csoportja mellett itt elsősorban a danaparoidot 

(Orgarán®) kell megemlíteni.  

• Szerkezet: Az Orgaran különböző glycosaminoglycanok (heparin-sulphat, 

dermatán-sulphat és chondroitin-sulphat) keveréke.  

• Hatásmód: Az AT és részben heparin cofaktor II aktivitását fokozza. 

Anticoagulans hatását elsősorban a X factor gátlása révén fejti ki. A trombin 

inaktiválására kifejtett hatása mérsékeltebb. 

• Indikáció: Elsősorban a Heparin kezelés következtében kialakuló HIT esetén, 

hirudin, és argatrobán mellett  danaparoidot alkalmaznak a heparin helyettesítésére. 

Az LMWH-hoz hasonló eredménnyel alkalmazták mélyvénás thrombosis 

megelőzésére aortopédiai műtéteknél (4, 20).  

• Mellékhatás: Vérzéses szövődmények száma kisebb a heparin származékokhoz 

viszonyítva. Néhány esetben asthma exacerbációját okozta (4, 20). 
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Az USA-ban kivonták a forgalomból. 

Az utóbbi időben számos természetes vagy szintetikus vegyületet állítottak elő még, 

melyek döntő többsége kísérleti stádiumban van, vagy klinikai kipróbálás alatt 

áll.  Ezeket a gyógyszerjelölteket értékelni a vizsgálatok befejezése előtt korai volna. Az 

azonban az adatokból kitűnik, hogy az orális antithromboticumok kifejlesztésére komoly 

erőfeszítések történnek szerte a világon.  

 

2.2. A véralvadási rendszer természetes inhibítorai 

Arról, hogy a nyomokban keletkező trombin ne vezessen kontrollálatlan 

véralvadáshoz, a szervezetben lévő szabályozó rendszerek gondoskodnak. A három 

legfontosabb inhibitor rendszer a következő:       

  1. Antitrombin-heparin 

  2. Thrombomodulin-protein C 

  3. Szövetifaktor-út inhibitor  

Működésüket a 6.ábra szemlélteti.  

ExtrinsicIntrinsic

AT

TFPI

APC

TF+
FVIIa

FXaFX

FIX

FV

FVIII

Prothrombin

Thrombin

Plasminogen

Plasmin

tPA

PAI-1
Thrombomodulin

Fibrin
Opal, S.M. In: Immunologic response in critically ill patient; Marshall, J.C.; Cohen, J. Eds. Springer 
Brussels, 2000; 280-291.  

6. ábra A véralvadási rendszer endogén inhibítorai. AT: antitrombin; TFPI: szöveti faktor út inhibítor; 
APC: aktivált protein C. (pontozott vonal: inhibitor út; folyamatos vonal: activatios út) t-PA: szöveti 
plasminogén activátor; TF: tissue faktor; PAI-1: plasminogén activátor inhibitor-1   
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Felismerésük is ebben a sorrendben történt, jelentőségük egyformán nagy. Az inhibitor 

rendszerek kóros működése, vagy alkotóinak hiánya fokozott thrombosis készséghez, 

thrombophíliához vezet. 

Az endogén szabályozó rendszerek részletes ismertetése meghaladná e dolgozat 

kereteit, ezért az alábbiakban közölt összefoglaló - tekintettel a disszertáció témájára - 

elsősorban TFPI szerepéről ad áttekintést a teljesség igénye nélkül.  

 

2.2.1. TFPI 

A TFPI Kunitz-tipusú szerinproteáz-inhibítor, három gátló doménnel rendelkezik 

(lásd 9. ábra). Szintézise főleg az endothel sejtekben történik, kisebb mennyiségben a 

stimulált monocytákból származik. Intravasculárisan három különböző poolban található 

meg. Legnagyobb része az érfalhoz kötött (50-80%). A TFPI kisebb része (20-50%) a 

plazmában kering, és mintegy 5-10%-a a thrombocyták felszínéhez kötött. A plazmatikus 

TFPI 85 %-a LDL vagy HDL-lipoproteinhez kötött formában van jelen. A lipoproteinhez 

kapcsolódó forma pontos élettani szerepe még nem teljesen tisztázott. Anticoaguláns 

hatással elsősorban a heparinnal mobilizálható szabad TFPI rendelkezik. UF Heparin, 

LMWH és más glycosaminoglycanok is -mint pl. pentosan polyphosphat- képesek TFPI 

felszabadulást kiváltani mind subcutan, mind intravénás adás után (21, 22, 23). UF 

Heparin és LMWH adását követően 3-10 perccel a TFPI plazmaszintje 2-4-szeresére 

növekszik in vivo. Ha azonban ex vivo adtak heparint a vérhez, vagy a plazmához a TFPI 

koncentráció nem változott (5, 23).   

• A szöveti faktor (TF) a legfontosabb triggere a véralvadásnak mind fiziológiás 

körülmények között, mind pathológiás folyamat által kiváltott thrombosisban, mint 

pl sepsis, malignus betegségek vagy atherosclerosis. Septicaemia és malignitás 

gyakran társul DIC-el (disseminált intravascularis coagulatio).  

• TFPI a véralvadási folyamatok kezdeti szakaszát gátolja két lépcsőben. Először Xa 

véralvadási faktorhoz kötődik, majd a FXa/TFPI komplex a TF/FVIIa komplex-hez 

kötődve egy quaterner komplexet hoz létre, ily módon képes a Xa és a TF/FVIIa 

komplex gátlására ( lásd 9.ábra) (21,22). 

• A Tifacogin (Chiron Corp/Pharmacia Corp) egy recombináns humán TFPI (rTFPI) 

mely jelenleg a human vizsgálatok III. fázisában van.  



 

 

 

21

• A rTFPI teljesen legátolta az endotoxin indukálta trombin generatiót egészséges 

önkénteseken. A rTFPI javította a túlélés arányát sepsisben és DIC-ben különböző 

állat modellekben (24,25). A human fázis II vizsgálatok alkalmával 28 napos 

kezelés hatására a mortalitás a sepsises betegek körében csökkent a kontroll 

csoporthoz képest. Szignifikánsan csökkent a trombin generáció és a betegek a 

kezelést jól tolerálták. Human fázis III (OPTIMIST trial) vizsgálatok során súlyos 

sepsises betegeken vizsgálták a Tifacogint, amely ebben a betegcsoportban a túlélés 

arányát nem tudta javítani (26). 

• A TFPI képes gátolni a thrombosis okozta elzáródást arterioscleroticus erekben. A 

szakirodalomban számos közlemény jelent meg az utóbbi időben, amelyek szerint 

az arterioscleroticus plakkok sok olyan sejtet tartalmaznak, amelyek TF-t 

szintetizálnak, pl. monocyták, fibroblastok. A plakkrupturát követően, a szöveti 

faktor érintkezésbe kerül a  keringő vérrel, amely az extrinsic véralvadási rendszer 

aktiválódása révén thrombus képződéshez vezet. (27,28). A legutóbbi eredmények 

alapján a TFPI hatásos lehet instabil angina és myocardialis infarctus kezelésében 

(8,27). 

• Vizsgálatok folynak más indikációs területen való hatékonyság felderítésére is (pl. 

pneumonia kezelése: human fázis III). 

 

2.3. Biologiai hasznosulás, "food effect " 

2.3.1. Biologiai hasznosulás 

• Klinikai megfigyelések igazolták, hogy a gyógyszerek biológiai  

hasznosíthatóságában mutatkozó különbségek jelentősen befolyásolják a 

gyógyszeres terápia sikerét. A kezelés hatékonyságának feltétele, hogy a 

gyógyszerek farmakológiailag aktív formájának a vérszintje, a terápiás szint felett 

legyen. Azt, hogy a per os adott készítmény hány százaláka éri el a vérkeringést, az 

elsősorban az anyag gastrointestinális felszívódásától és a metabolizmusától függ 

(66,67).  

 

•          Mérések szerint a testidegen anyagok, így az oralisan adott gyógyszerek is 

elsősorban a vékonybélben szívódnak fel. A vékonybelek (duodenum, jejunum, 
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ileum) abszorptív felszínét a bélbolyhok jelentősen megnövelik. A belek vér és 

nyirokkeringése kiváló, továbbá a bélrendszer pH-ja (5-6) is alkalmasabb, mint a 

gyomoré, főleg a bázikus karakterű gyógyszerek felszívódására. A belekben történő 

gyógyszerfelszívódásban a facilitált diffuzió, az aktív transzport, és az endocitózis 

is szerepelhet, de a domináns szerepet a passzív diffuzió játsza (66,67,68). 

2.3.2.     "Food effect" 

•           Az élelmiszerek és gyógyszerek között fellépő kölcsönhatások ("Food effect") 

lényege, a gyógyszerhatás változása a közel azonos időben elfogyasztott étel (és 

folyadék) következményeként. Mivel mind a táplálék, mind a szájon át bevehető 

gyógyszerek a gyomor, vagy a vékonybél nyálkahártyáján keresztül szívódnak fel, 

ezért a táplálék jelenléte az emésztőtraktusban csökkentheti a 

gyógyszerfelszívódást.  

• Az élelmiszerek a gyógyszer sorsát különböző módon befolyásolhatják pl: az 

élelmiszer meggátolja a gyógyszer eljutását a felszívódási felülethez, 

megváltoztatja a gastrointestinális rendszer motilitását, és/vagy sav-bázis 

viszonyait, az étel vagy annak egyes összetevői közvetlen kémiai reakcióba lépnek 

a gyógyszerrel, megváltoztatják a máj gyógyszermetabolizáló enzimrendszerének 

aktivitását, stb (69,70). 
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3. Célkitűzések 
 

A bevezetőben, ill. az irodalmi összefoglalóban említett tények motiválták annak a 

kutató munkának a megindítását, melynek célja, hogy egy jó orális hasznosulást mutató, 

nagy terápiás szélességű, elhanyagolható mellékhatással rendelkező, s így biztonsággal 

adható, tartósan alkalmazható antithromboticumot fejlesszünk ki.  

Kutatásaink középpontjában különböző kémiai szerkezetű (glycosid és peptid tipusú 

anyagok) és támadáspontú vegyületek álltak. 

 

A vizsgálatok célja: 

• Az anyagok per os aktivitásának igazolása különböző állatfajokon (patkány, 

nyúl), annak érdekében, hogy kiválasszuk azt az vegyületet, mely leginkább 

alkalmas orális gyógyszerként történő kifejlesztésre. 

• Az anyaghatás farmakokinetikai jellemzőinek megismerése in vivo hatástani 

kísérletekben, dózis-hatás összefüggések tisztázása. Ezzel a majdani 

gyógyszeradagoláshoz kívántunk támpontot nyújtani. 

• Hatásmechanizmus tisztázása, ill. alátámasztása. 

• Az antithromboticus hatás összehasonlítása vénás, artériás, extracorporális 

keringést szimuláló, valamint DIC (disseminalt intavascularis coagulacio)  

kisérletes állat modellekben, melyek célja elsősorban a lehetséges indikációs 

területek feltérképezése.  

• “Food effect” vizsgálatainkkal arra, az orális készítmények esetében mindig 

lényeges kérdésre igyekeztünk választ találni, hogy az elfogyasztott táplálék 

hogyan befolyásolja az anyaghatást, és ez mennyire fajfüggő. Célunk volt továbbá 

annak tisztázása, hogy az eltérő szerkezetű molekulák tápláléktól függő 

viselkedése változó-e.  

• Az antithromboticumok esetében előforduló leggyakoribb lehetséges 

mellékhatások vizsgálata: vérzési idő, vér alakos elemeire kifejtett hatás. 

A vizsgálatokkal egyúttal a későbbi lehetséges klinikai alkalmazáshoz kívántunk adatokat 

szolgáltatni.  

4. Anyagok és módszerek: 
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4.1. Kísérleti állatok: 

A kisérleteket akreditált tenyésztőtől vásárolt egészséges állatokon végeztük. 

 SPRD hím patkányok (250-350g) (Charles River Hungary Kft). 

 Újzélandi fehér, hím nyulak (2.5-3.0 kg) (Lab-nyúl Kft)  

 Kaliforniai hím nyulak (2.5-3.0 kg) (Lab-nyúl Kft)  

Az állatok elhelyezése, ellátása, és a kísérletek kivitelezése az 1998.évi XXVIII.Törvény 

(Törvény az állatok védelméről és kiméletéről), valamint a 186/2003 (XI.5) Kormány 

rendelet előírásainak betartásával történt. Az alkalmazott módszereket a Munkahelyi 

Állatkísérleti Bizottság (MÁB) jóváhagyta. 

 

4.2. Peptid típusú antithromboticumok: 

4.2.1. Anyagok: 

Jelen disszertáció témája a direkt trombin inhibitor efegatran (GYKI-14766) és az 

utód vegyületek - GYKI-66323, -66319, -66131 (szerkezet lásd 7. ábra) orális 

hatékonyságának vizsgálata. 
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7. ábra A vegyületek kémiai szerkezete 

 Vizsgált vegyületek: Melagatran (Astra-Zeneca Gyógyszergyár trombin inhibítora) 

GYKI-14766 (Efegatran), GYKI-66131, GYKI-66104, GYKI-66132 (Gyógyszerkutató 
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Intézet) analitikailag minősített mintáit 4-6oC-on tartottuk, felhasználás előtt steril 

élettani konyhasó oldatban oldottuk (Salsol A infusió, HUMAN Gyógyszergyártó Rt.) a 

szükséges mennyiségben. A trinátrium citrát 3.8 %-s oldata (REANAL Rt.) és a 

Nembutal (CEVA-Phylaxia Oltóanyagterm. Rt.) analítikai minőségű volt. A kísérleteknél 

használt egyéb anyagok: lásd módszertani leírásoknál. 

Az összehasonlító vizsgálatokat 2.5, 5.0, 10, 15 és 100 mg/kg p.o. dózisokban végeztük el.  

A tesztelendő paramétereket a korábban elvégzett in vitro és ex vivo szűrő vizsgálatok 

alkalmával kapott eredmények alapján állítottuk össze.  

Az in vitro mérések szerint az utódvegyületek hatásmechanizmusa az efegatránhoz 

hasonlónak bizonyult (lásd 5. ábra). 

 

4.2.2. Ex vivo módszerek: 

4.2.2.1. Véralvadási paraméterek mérése: 

 a) Teljesvér alvadási idejének mérése (WBCT) 

 b) Trombin idő mérése (TT):        

 c)  Aktivált parciális tromboplasztin idő mérése (APTT):   

Az anticoaguláns hatás megítélésénél figyelembe vettük Vestraete M. és Verwilghen R. 

ajánlásait (lásd részletes módszertani leirások) (29). 

 

a) Teljesvér alvadási idő mérése: 

Módszer információ tartalma: vizsgáljuk az inhibítor gátló hatását az intrinsic 

rendszerre a vér összes alakos elemének jelenlétében. 

Mérés kivitelezése: Az állatoktól a vizsgálandó anyaggal való kezelés előtt 

(kontroll) és utána -meghatározott időpontokban- 300µl (citrátmentes) vért vettünk 

közvetlenül a thrombelastograph (Haemoscope Corp.) küvettájába. Az alvadási időket 

műszeresen regisztráltuk, és Haemoscope programmal értékeltük Az anyagok gátló 

hatását a kontrollra vonatkoztatott relatív értékben fejeztük ki. A 1.5-2.0-szeres változást 

minősítettük terápiásnak (30). 

b) Trombin idő mérése: 

Módszer információ tartalma: A fibrinogén fibrinné történő átalakulását méri 
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adott mennyiségű trombinnak plazmamintához történő adása után. A trombin gátlása 

esetén a TT prolongálódik.  

Mérés kivitelezése: Az állatoktól a vizsgálandó anyaggal való kezelés előtt 

(kontroll) és után -meghatározott időpontokban- 3.8%-os trinátriumcitrátba vett vérből 

vérlemezke-szegény plazmát (PPP) készítettünk centrifugálással (1500xg, 15perc, 4oC). 

0.2ml plazmához 0.1ml 10 E/ml-es trombin (bovin, Sigma-Aldrich Co.) oldatot adtunk és 

koagulométerben (Schnitger-Gross Tip 410 A4 MD) mértük az alvadási időket. Az 

anyagok gátló hatását a kontrollra vonatkoztatott relatív értékben fejeztük ki. A 3-4-

szeres relatív értékeket minősítettük terápiásnak (31). 

 

c) Aktivált parciális tromboplasztin idő meghatározása: 

Módszer információ tartalma: APTT az intrinsic alvadási rendszer faktorainak 

(lásd 1.ábra) működéséről ad felvilágosítást.  

Mérés kivitelezése: Az állatoktól a vizsgálandó anyaggal való kezelés előtt 

(kontroll) és után -meghatározott időpontokban- 3.8%-os trinátriumcitrátba vett vérből 

vérlemezke-szegény plazmát (PPP) készítettünk centrifugálással (1500xg, 15perc, 4oC). 

0.1ml plazmához 0.1ml Rea-clot APTT reagenst (Reanal Rt), majd 2 perces inkubálás 

után 25 mM-os calcium chloride oldatot adtunk, és koagulométerben (Schnitger-Gross 

Tip 410 A4 MD) mértük az alvadási időket. Az anyagok gátló hatását a kontrollra 

vonatkoztatott relatív értékekben fejeztük ki. A 1.5-2.5 -szörös változást minősítettük 

terápiásnak (32). 

 

4.2.2.2. Trombin indukálta thrombocyta aggregáció gátlásának vizsgálata  (IPA) 

Módszer információ tartalma: a vérlemezkék fontos élettani funkciójáról az 

aggregációról (thrombocyta-thrombocyta interakció) szolgáltat adatot, amely a tárolt 

biogen anyagoknak a sejtből való kijutásával (release-reakció) kapcsolatos. 

Mérés kivitelezése: Az állatoktól a vizsgálandó anyaggal való kezelés előtt 

(kontroll) és után -meghatározott időpontokban- 3.8%-os trinátriumcitrátba vettük a 

vérmintákat (1:9). A mérőküvettában 450µl vérmintát 450µl Salsollal higítottunk. 20µl 

10 E/ml-es bovin trombin (Sigma-Aldrich Co.) oldat hozzáadásával indukáltuk az 

aggregációt, melyet aggregométeren (Dual Channel Whole Blood Aggregometer Chrono-
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Log Mod 540 VF) impedancia módszerrel mértünk, és regisztráló papíron rögzítettünk. 

Az anyagok gátló hatását a kontrollhoz viszonyítva %-ban fejeztük ki. Az 50 % feletti 

gátlást minősítettük terápiásnak (33). 

 

4.2.2.3. Vérlemezke szám (Plt)  mérése  

Módszer információ tartalma: A vér Plt számának csökkenése jelezheti a 

vegyületek vérlemezke károsító hatását (pl. HIT kialakulása heparin kezelés hatására).  

Mérés kivitelezése: Az állatoktól a  vizsgálandó anyaggal való kezelés előtt 

(kontroll) és után adott időpontokban 0.2 ml EDTA-t (ethylén diamin tetraecetsav) 

tartalmazó csövekbe (BD Vacutainer Systems) 1.8 ml vért vettünk, a lezárt csöveket 

keverőgépre helyeztük, majd Sysmex F-800-as hematológiai mérőkészülékben 

meghatároztuk a vérlemezke számot (34). 

 

4.2.3. In vivo módszerek: 

Az antithrombotikus hatás megítélésére, az alvadási paraméterek és a 

vérlemezkékre kifejtett hatás mérése mellett, szerte a világon kiterjedten alkalmaznak 

thrombosis modelleket. A vérrög képződési helye alapján megkülönböztetünk arteriás és 

vénás thrombosisokat, amelyek patogenetikai szempontból is különböznek egymástól. 

Verőerekben például főleg vérlemezkék, vénákban pedig a stasis és a véralvadási 

faktorok játszanak döntő szerepet a thrombus képződésében. A kisérletes thrombosis 

modellek ezeket az állapotokat igyekeznek szimulálni.  

Mindezek ismeretében a következő modellek kerültek alkalmazásra: 

 

4.2.3.1. Arteriovenosus sönt modell  

A Smith és White patkányokra kidolgozott arteriovenosus sönt modelljét (35), 

nyulakon alkalmaztuk.  

 
 

A nyulakon végzett kisérlet előnyei: 

 a. Lehetővé teszi önkontrollos kisérletek végzését. 

 b. Módot nyújt a gátlás farmakokinetikai kontrolljára. 
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 c. Lehetővé teszi véralvadási paraméterek egyidejű követését. 

 d. Alkalmas a vérlemezkékkel való összefüggés felderítésére. 

Az eredeti közleményben leírt részletes vizsgálatok szerint, bár a trombus vénás (vörös) 

típusú és heparinra érzékeny, de emellett a verőeres vérrög jellemzőit is mutatja abban, 

hogy függ a vérlemezkéktõl és az áramlási sebességtől. Az endothel az extracorporalis 

keringés miatt nem befolyásolja a thrombus képződését.  

Módszerleírás: 

A Nembutallal (30 mg/kg i.v.) altatott hím Újzélandi fehér nyulak jobb vena 

jugularisát és bal arteria carotisát kipreparáltuk, és bekötöttük az extracorporalis 

keringéshez szükséges két műanyag kanült (egyenként 16 cm hosszú, 2.0 ill. 1.5 mm 

belső átmérőkkel) és a középrészhez csatlakoztattuk. Az összekötő csőbe az áramlás 

irányába rögzített standard minőségű 10 cm hosszú pamutfonalat helyeztünk. A két 

kanült és az összekötő csövet előzetesen szilikonoztuk, és nátrium citráttal (38 mg/ml) 

töltöttük fel. Az összeköttetést az extracorporalis keringés megindítása után 20 percig 

tartottuk fenn. A véráramlási sebességet ultrasonic véráramlásmérő (Transonic T-106) 

segítségével ellenőriztük. Ezalatt a fonalra kitapadó sejtes elemek és plazmafehérjék 

kölcsönhatásaként thrombus képződött. A keletkezett thrombust a kísérlet befejezésekor  

nedves állapotban azonnal eltávolítottuk, analitikai mérlegen lemértük, és a fonal súlyát a 

kapott eredményből levonva kaptuk a tényleges thrombus súlyt mg-ban. Ezután nátrium 

citráttal feltöltött fonalmentes összekötőcső segítségével fenntartottuk a  sönt keringést, 

majd gyomorszonda segítségével juttattuk be az oldott vizsgálati anyagot. A kívánt 

időpontokban fonalas összekötőcső behelyezésével, további 20 perces áramoltatás után a 

thrombus képződésre kifejtett hatás nyomon követhető. A thrombus súlyának a 

kontrollhoz viszonyított 50 %-os csökkenését tekintettük terápiásnak. 

 

4.2.3.2. Pescador féle mélyvénás thrombosis modell 

A Pescador féle (17) mélyvénás thrombosis modellt patkányokon alkalmaztuk. A 

beavatkozás szimulálja a thrombosis patogenetikai alapját képező klasszikus Virchow-

féle trias - endothel sérülése, vér pangása, fokozott alvadékonyság (a vér összetételének 

változása) - közül az első kettő jelenlétét, s így közel áll az emberi szervezetben lezajló 

thrombosist előidéző kórélettani folyamatokhoz (36). 
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Módszerleírás: 

A kísérletekhez hím SPRD patkányokat használtunk. Kezelés során az oldott 

vizsgálati anyagot, vagy kontroll csoport esetén Salsolt, szondán át juttatuk a gyomorba. 

Nembutallal (35 mg/kg i.p.) történő altatás után megnyitottuk a hasüreget, kipreparáltuk a 

vena cava inferiort. Az érszakaszhoz futó ereket lekötöttük. Egy 2 cm-es érszakaszt 

ércsipeszekkel 5 percig leszorítottunk (5 perc bizonyult alkalmasnak a vasculáris lesio 

kialakulására). Ezután a csipeszek eltávolításával helyreállítottuk a keringést. Újabb 5 

perc elteltével a v. renalis alatt közvetlenül, majd 2 cm-rel lejjebb ligaturát helyeztünk el 

(ez az érszakasz azonos a leszorított érszakasszal). Fontos, hogy ennek időpontja a 

várható anyaghatással essék egybe. A hasüreg ideiglenes zárása után szobahőmérsékleten 

tartottuk az altatott állatokat 2 órán át. Újabb altató adása után ismét felnyitottuk a 

hasüreget, és a lekötött vena cava inferior szakaszt kivágtuk, az érből a thrombust 

eltávolítottuk. Nedves szűrőpapíron megtisztítottuk a vértől és lemértük a súlyát. A 

thrombus súlyának a kontrollhoz viszonyított legalább 50 %-os csökkenését tekintettük 

terápiásnak. 

 

4.2.3.3. Artériás thrombosis modell 

 Kidolgoztunk és bevezettünk egy új patkányokon alkalmazott artériás thrombosis 

modellt, melynél felhasználtuk Hladovec és mtsi. által beállított módszer tapasztalatait és 

egyéb kísérletes adatokat is (37,38). Ebben a modellben a érkompresszió okozta endothel 

sérülés révén hoztunk létre trombust, mely az ér lumenét beszűkítve csökkentette a 

vérátáramlást. Ennek mértéke az érfal hőmérsékletének mérésével nyomonkövethető.  

Módszerleírás: 

Kísérleteinkhez SPRD hím patkányokat alkalmaztunk. Nembutallal történt altatás 

után (35 mg/kg i.p.) kipreparáltuk a bal art. carotist. Az érfal kontroll hőmérsékletét 

termisztoros termométerrel (Experimetria Kft.) mértük. Ezután az arteriát 5 percig kis 

ércsipeszekkel 1.5 cm-es szakaszon leszorítottuk. (Előkisérletek alapján, a leszorítási idő 

5 percen túli növelésével, a thrombusképződés nem fokozható). Ezt követően 

helyreállítottuk a keringést és a műtéti területet ideiglenesen zártuk. Harminc perc 

elteltével ismét megnyitottuk és megmértük az art. carotis hőmérsékletét. A várható 

anyaghatást, (előkísérletek alapján) figyelembe véve, kezeltük az állatokat. Az 
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inhibítorokat oldatban szondán át juttattuk a gyomorba, a kontroll kísérletnél az állatok 

fiziológiás nárium clorid oldatot kaptak. (A kontroll kísérletekben a leszorítás hatására 

létrejött hőmérsékletcsökkenés szignifikáns (p<0.001), így a kísérlet az anyaghatás 

vizsgálatára alkalmasnak bizonyult).  Kiértékelés során a kontroll kisérletekben mért 

hőmérséklet különbségeket hasonlítottuk össze a kezelt állatokban mért hőmérséklet 

különbségekkel. Terápiásnak 50 %-osnál nagyobb hőmérséklet csökkenés mérséklődést 

tartunk. 

Mindkét, patkányon végzett kísérlet hátránya, hogy nincs lehetőség önkontrollos 

kisérletekre, és egyéb paraméterek párhuzamos mérésére. 

Az új peptidek oralis hatékonyságának tesztelésére DIC modellben nem került sor, 

mert a korábban parenteralis adásmód mellet elvégzett kísérletek alapján a vegyületek 

számottevő protektív hatást ebben a modellben nem mutattak.  

 

4.2.3.4. Vérzési idő meghatározás nyulakon 

Módszer elve: Standardizált körülmények között végzett vérzési idő vizsgálat 

eredménye a thrombocyták számáról és működéséről nyújt információt. Ha a 

thrombocytaszám 100 G/l-nél kisebb, a vérzési idő megnyúlik. 

Mérés kivitelezése: 

A nyúl fülének látható erektől mentes, szőrtelenített külső felszínén, azonos nagyságú és 

mélységű sebzést ejtettünk a “Simplate I“ (Organon Teknika GmbH) nevű szerkezettel. A 

vágási felületen megjelenő vért 15 másodpercenként steril Salsollal megnedvesített 

szűrőpapírral a sebzés alsó széléhez érintve felitattuk, mindaddig amíg a vérzés meg nem 

szűnt. Ez a stopperrel mért idő, percekben kifejezve a vérzési idő (39,40). 

Értékelés: 4.5 perc feletti vérzési időt tekintettünk kórosnak (40). 

 

 

 

4.2.3.5. Oralis biológiai hasznosulás vizsgálata 

GYKI 66323, - 66319, - 66131-es jelű vegyületek és az Efegatran oralis biológiai 

hasznosulásának meghatározása nyulakon és patkányokon 

Trombin inhibitorok biológiai felhasználhatóságának vizsgálatához (a részletesebb 
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kinetikai méréseket megelőzve) gyakran alkalmazzák az alvadási paraméterek mérésén 

alapuló biológiai módszert (41, 42). 

A per os hatékonyság megítélésének érdekében, összehasonlító vizsgálatot végeztünk, 5 

mg/kg p.o. és 0,5 mg/kg i.v. bolus (nyulakon), valamint 5 mg/kg p.o. és 0,5 és 0,25 

mg/kg i.v. bolus (patkány) kezelés után. A dózis megválasztásánál az alvadási paraméter 

mérhetőségének határát is figyelembe kellett venni. A vegyületek in vivo anticoaguláns 

hatását TT ex vivo mérése alapján teszteltük az idő függvényében (előkísérleteink alapján 

ez a paraméter bizonyult legalkalmasabbnak a hatás követésére a mi vegyületeink 

esetében) (2). A kapott eredmények alapján felrajzoltuk a hatás - idő görbéket. A görbe 

alatti területet (AUC) integrálással számoltuk ki (Origin számítógépes program). Az 

AUC-k ismeretében (1,2 ábra) számoltuk ki a vegyületek oralis hasznosulásának 

mértékét az alábbi képlet szerint. 

    F AUCp o
AUCi v

=
. .
. .

 ⋅ Di v
Dp o

. .
. .

  ⋅ 100 

AUCp.o. =  görbe alatti terület orális kezelés után 

AUCi.v. =  görbe alatti terület intravénás kezelés után 

Dp.o.  =  orális dózis 

Di.v.  =  intravénás dózis 

A méréseket hím Újzélandi fehérnyulakon és SPRD patkányokon végeztük. A 

kísérletek önkontrollosak voltak. Az orális kezelés 24h-s éheztetés után történt, ezen idő 

alatt az állatok csak vizet kaptak ad libitum. 

 

4.2.3.6. "Food effect" vizsgálatok  

• nyulakon 

Food effect meghatározás biológiai értékméréssel (43).   

Miután a GYKI-66131-es vegyület mind nyulakban, mind pedig patkányokban elérte a 

20 %-os oralis hasznosulást (lásd “eredmények” fejezetnél), a továbbiakban a u.n.” food 

effect” vizsgálatokat ezzel a vegyülettel, valamint az efegatrannal mint referenssel 

végeztük el, éheztetett és etetett nyulakon 10 mg/kg p.o. dózisban. (Ximelagatran: 

Exanta® orális hasznosulása 20%: lásd bevezető) Előkisérletek alapján, nyulakban, 

ebben a dózisban a különböző etetési sémákra bekövetkező hatásvesztés jobban 
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követhető. A vegyületek in vivo anticoaguláns hatását trombin idő ex vivo mérése 

alapján regisztráltuk az idő függvényében. A TT meghatározása az előzőekben leírtak 

szerint történt. 

Kísérleti állat:  Újzélandi hím fehér nyúl  

Vérvétel: fülvénából citrátos vérvételi csőbe történt (1 térfogat 3.8 %-os trinátrium citrát 

– 9 térfogat vér). 

A kísérleti protokoll szerint a vizsgálatok során az állatokat három csoportra osztottuk:  

a)  Az orális kezelés 24h-s éheztetés után történt, ezen idő alatt az állatok csak 

vizet kaptak ad libitum. 

b)  24 órás éheztetés után 30 percig etetés következett, majd 15 percen belül 

megtörtént a kezelés. Így azt kivántuk megtudni, hogy a telt gyomorba juttatott 

készítmény, veszít e hatásából, felszívódási probléma, vagy tápanyaggal 

történő interakció révén. 

c)  24 órás éheztetés után került sor a vegyületek beadására, majd egy óra  

elteltével, a táplálék bejuttatására. Íly módon arra a kérdésre igyekeztünk 

választ kapni, hogy ennyi idő elteltével a táplálék befolyásolja-e még az 

anyaghatást. 

A vizsgálatok önkontrollosak voltak és éber állatokon végeztük.  

A kísérletek során standard nyúltápot (CRLT/ny Charles River) alkalmaztunk és mértük 

az elfogyasztott étel mennyiségét. A különböző csoportokban az állatok tápfogyasztása 

hasonló volt. 

Értékelés: A TT relatív alvadási idő/idő görbéi alapján, a görbe alatti területeket (AUC) 

hasonlítottuk össze. Az etetésre bekövetkező hatáscsökkenést az éheztetett állatokban 

kapott értékekhez viszonyítva %-ban fejeztük ki. 

 

• patkányokon  

A vegyületek orális aktivitásának összehasonlítását, éheztetett (a) és etetett (b) hím 

SPRD patkányokon végeztük 5 mg/kg p.o. dózisban.  

Az állatatoktól a kezelés előtt (kontroll) és után, meghatározott időpontokban vérmintákat 

vettünk, és a vegyületek véralvadásgátló hatását trombin idő mérésével monitoroztuk. A 
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kontrollhoz viszonyított változást követtük, az idő függvényében, jelen esetben 3 órán át. 

A TT meghatározása az előzőekben leírtak szerint történt. 

Vérvétel: farokvénából, citrátos vérvételi csőbe történt (1 térfogat 3.8 %-os trinátrium 

citrát - 9 térfogat vér) 

Kísérleti protokoll szerint a vizsgálatok során az állatokat két csoportra osztottuk:  

a)  Az orális kezelés 24h-s éheztetés után történt, ezen idő alatt az állatok csak vizet 

kaptak ad libitum. 

b)  Az etetéses kisérletek során 24 órás éheztetés után 30 percig etetés következett, 

majd 15 percen belül megtörtént a kezelés. 

A kísérletek önkontrollosak voltak. 

A vizsgálatok során az állatok standard patkánytápot (CRLT/N Charles River) kaptak és 

mértük az elfogyasztott étel mennyiségét. A kísérletben résztvevő állatok tápfogyasztása 

között számottevő különbség nem volt. 

Értékelés: A TT relatív alvadási idő/idő görbéi alapján, a görbe alatti területeket (AUC) 

hasonlítottuk össze. Az etetésre bekövetkező hatáscsökkenést az éheztetett állatokban 

kapott értékekhez viszonyítva %-ban fejeztük ki. 

 

4.2.3.7. Vizsgálat 100 mg/kg p.o dózisban 

A vegyületek közül az efegatrant és a GYKI-66131-et teszteltük 100 mg/kg p.o 

provokatív dózisban. 

Mért paraméterek:  APTT, TT, vérzési idő, Plt szám. 

A mérések kivitelezése az előzőekben leírtak szerint történt. 

 

 

 

4.2.3.8. Tartós kezelés hatására létrejött változások vizsgálata 

A peptideket - efegatran (P1) és GYKI-66131 (P2) - napi 2x15 mg/kg p.o dózisban 

adtuk 7 napon át (kezelések időpontja 9h és 15h). 

Mért paraméterek:  APTT, TT, vérzési idő, Plt szám. 

A mérések kivitelezése az előzőekben leírtak szerint történt. A vizsgálati protokollt a 8. 
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ábra szemlélteti. 

 

        Kezelés : 

        P1 vagy P2  2X 15mg/kg p.o.  naponta  (9h és 15h)                             

          ⏐⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯-⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯-⎯→   

          ↓⏐    ↓                           ↓                            ↓                            ↓        ↓ 

         M1*|   M2*                      M3*                        M4*                      M5*    M6* 

         0 h+   1++                         0 h+                         0 h+                       0 h+    1h++                                      

             1.nap                           3.nap                       5.nap                           7.nap                     

8. ábra Vizsgálati protokoll. Vérvétel időpontjai: M1, M2, M3, M4, M5 and M6  
0 h+: az aznapi 1-ső kezelés előtti vérvételt jelöli, 1h++ : első kezelés után 1h-val történt a 
vizsgálat  M* = mérés  P1= Efegatran, P2= GYKI-66131  

 



 

 

 

35

4.3. Glycosid típusú antithromboticumok 

Project koncepció 

Az intézetünkben elindult glycosid típusú antithromboticum kutatás elméleti alapja 

az az irodalomból ismert tény volt, hogy a glycosaminoglicánok (GAG) mint pl.a 

pentosan polyphosphat, vagy a heparin (UFH, LMWH) képesek a TFPI (szöveti faktor út 

inhibitor) vascularis poolból való felszabadulását fokozni (lásd még elméleti 

összefoglaló). J.B. Hansen és mtsi. arról számoltak be, hogy terápiás dózisú UFH nem 

csak a TFPI felszabadulását váltja ki az endothel sejtekből, hanem a szintézist is fokozza, 

és ez a hatás dózisfüggő (7). A TFPI korábban már ismertetett anticoagulans hatását és 

anyagaink feltételezett hatásmechanizmusát a  9. ábra mutatja. 

Esmon CT: Role of coagulation inhibitors in inflammation 2001 Thromb and Hemost 86:.51-56. 
ábrája alapján  

9. ábra A TFPI anticoagulans hatását az ábrán látható módon fejti ki. Először Xa 
véralvadási faktorhoz kötődik, majd a FXa/TFPI komplex a TF/FVIIa komplex-hez 
kötődve egy quaterner komplexet hoz létre. Glycosidok fokozzák a TFPI 
felszabadulását. 
 

Az antithromboticus hatású cukorszármazékok kutatásánál a francia Fournier cég 

1993-ban közölt adatait vettük kiindulási alapul. Egyik lead-vegyületük a Beciparcil (4'-

cianofenil-1,5-ditio-β-D-xilopiranozid) volt, mely orális adagolás mellett is mutatott 

antithromboticus hatást, de a klinikai kipróbálás során viszketéses kiütéseket okozott és 
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emiatt további vizsgálatát be kellett szüntetni (55). 
 

4.3.1. Anyagok:  

 
 A hatás-szerkezet kutatások során előállított új vegyületek a Beciparciltól vagy az 

aglikon szubsztituensében, és/vagy a cukormolekula szerkezetében tértek el (9. ábra). Az 

előállított nagyszámú vegyület közül az elővizsgálatok alapján, 3 került kiválasztásra a 

részletesebb biológiai vizsgálatok céljára.  

     

Beciparcil

GYKI 39541 
(RGH-1962)

GYKI-39521 
(RGH-1875)

GYKI-39484
(RGH-1876)

S

OH

OH
SN3

NO2

S
OH

OH

OH
S

SMe

NH
x HI

S

HO
OH

OH

S NO2

S
OH

OH

OH
S CN

GYKI-39484

GYKI-39521

GYKI-39541

  

10. ábra   Glycosidok szerkezete 

Vizsgálandó vegyületek: Beciparcil (Fournier Co), UF Heparin (25000 IU/5 ml) 

(Richter Gedeon Gyógyszergyár), Warfarin (Barr Laboratories Inc.), Aspirin 

(acetylsalicylic acid: ASA, Sanofi-Synthélabo Rt.)  Efegatran (GYKI-14766), GYKI-

39484, GYKI-39521 valamint a GYKI-39541 (Gyógyszerkutató Intézet) analitikailag 

minősített mintáit felhasználásig 4-6oC-on tartottuk. A trinátrium citrát 3.8 %-s oldata 

(REANAL Rt.) és Nembutal (CEVA-Phylaxia Oltóanyagtermelő Rt.) analitikai minőségű 

volt. Kísérleteknél használt egyéb anyagok: lásd módszertani leírásoknál. 

Az összehasonlító vizsgálatokat az 1.0, 2.0, 4.0, 12.5, 25, 50 és 100 mg/kg p.o. 



 

 

 

37

dózisokban végeztük el. A glycosidokat 30%-os DMSO-ban oldottuk. Kezelési volumen 

patkányoknál  1 ml/tskg,  nyúlaknál 2ml volt. 

DIC modellben a referens  UF heparin: 50 és 100 NE/kg/h, az Efegatran pedig  0,5 és 

0,25 mg/kg/h i.v. 4h-s infúzióban került beadásra.  

A tesztelendő paramétereket a korábban elvégzett in vitro és ex vivo  

szűrővizsgálatok alkalmával kapott eredmények alapján állítottuk össze.  

 

4.3.2. Ex vivo módszerek  
 

4.3.2.1 Véralvadási paraméterek mérése: 

  a)  Aktivált parciális tromboplasztin idő (APTT)  

   b) Trombin idő (TT) 

        c) Szenzitív Trombin idő (sTT) 

  d) Protrombin idő (PT) 

  e) Higított protrombin idő (dPT) 

   f) Heptest (Hep) 

Az APTT és a TT módszertanát korábban ismertettük. 

  

c)  Szenzitív trombin idő mérése (sTT) 

Módszer információ tartalma: Gyenge trombin inhibítor hatás vizsgálatára 

alkalmas a hígabb trombin oldattal kiváltott alvadási idő mérése. 

Mérés kivitelezése: Az állatoktól a vizsgálandó anyaggal való kezelés előtt 

(kontroll) és után -meghatározott időpontokban- 3.8%-os trinátriumcitrátba vett vérből 

centrifugálással (1500xg 15perc, 4oC) vérlemezke-szegény plazmát (PPP) készítettünk. 

0.2ml plasmához 0.1ml 5 E/ml-es trombin (bovin, Sigma-Aldrich Co) oldatot adtunk és 

koagulométerben (Schnitger-Gross Tip 410 A4 MD) mértük az alvadási időket. A gátló 

anyag hatását a kontrollra vonatkoztatott relatív értékben fejeztük ki (44).  

 

 

d) Protrombin idő meghatározása (PT): 

Módszer információ tartalma: A PT teszt a K vitamin dependens véralvadási 



 

 

 

38

faktorok (FVII, FIX, FX, FII) activitását vizsgálja.  

Mérés kivitelezése: Az állatoktól a vizsgálandó anyaggal való kezelés előtt 

(kontroll) és után -meghatározott időpontokban- 3.8%-os trinátriumcitrátba vett vérből 

(1:9) vérlemezke-szegény plazmát (PPP) készítettünk centrifugálással (1500xg 15perc, 

4oC). 0.1ml plazmához 0.2ml PT reagenst (szöveti tromboplasztin) (Simplastin Excel S, 

Biomérieux Inc.) adtunk és koagulométerben mértük az alvadási időket. Az anyagok 

gátló hatását a kontrollra vonatkoztatott relatív értékben fejeztük ki. A 2-2.5-szeres 

változást minősítettük terápiásnak (45). 

 

e) Higított protrombin idő mérése (dPT): 

Módszer információ tartalma: A teszt K vitamin dependens véralvadási 

faktorokra kifejtett gyenge antagonista hatás követésére alkalmas. 

Mérés kivitelezése: Az állatoktól a vizsgálandó anyaggal való kezelés előtt 

(kontroll) és után 3.8%-os trinátriumcitrátba vett vérből lemezkeszegény plazmát (PPP) 

készítettünk centrifugálással (1500xg 15perc, 4oC). 0.2ml plasmához 0.1ml 15-

ezerszeresre higított protrombin reagenst (Thromborel S, Behringwerke AG) adtunk 

(higítás 25 mM CaCl2-dal történt) és koagulométerben mértük az alvadási időket. Az 

anyagok gátló hatását a kontrollra vonatkoztatott relatív értékben fejeztük ki (46). 

 

f) Heptest mérése (HEP): 

Módszer információ tartalma: A vizsgálattal anticoagulans hatású vegyületek 

exogen Xa faktor gátlása mutatható ki. 

Mérés kivitelezése: Az állatoktól a vizsgálandó anyaggal való kezelés előtt 

(kontroll) és után -meghatározott időpontokban- 3.8%-os trinátriumcitrátba vett vérből 

lemezkeszegény plazmát (PPP) készítettünk centrifugálással (1500xg 15perc, 4oC). 0.1ml 

plazmához 0.1ml Heptest/BFXa (bovin) reagenst adtunk, majd 2 perc incubálás után 

0.1ml Heptest/Recalmix oldatot (Heptest, Haemachem Inc.) és koagulométerben mértük 

az alvadási időket. A gátló anyag hatását a kontrollra vonatkoztatott relatív értékben 

fejeztük ki (47, 48).  

4.3.2.2. Tissue Factor Pathway Inhibitor szint meghatározása (TFPI): 

Módszer információ tartalma: TFPI első lépésben a FXa-hoz kötődik és vele 
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komplexet képezve gátolja annak működését. A vérben a TFPI szint változása FXa 

aktivitás mérésével követhető.  

Mérés kivitelezése: Az állatoktól a  vizsgálandó anyaggal való kezelés előtt 

(kontroll) és után -meghatározott időpontokban- 3.8%-os trinátriumcitrátba vett vért 15 

percig 56oC-on tartottuk, majd PPP-t készítettünk centrifugálással (1500xg 15perc, 4oC). 

20-20µl plazma mintát microplate lemez (Corning CC) lyukaiba mértünk és 0.2ml 

kombinált reagenst [Thromborel S (TF + phospholipid), Behringwerke AG, FVIIa 

Enzyme Res. Labs., FX Enzyme Res. Labs., CaCl2] adtunk hozzá, majd 10 percig 

inkubáltuk 37oC-on. 100-100µl reakcióelegyet újabb lyukakba mértünk át, 50µl FX és 

0.1ml 2.7mM-os szubsztrát (Bz-Ile-Glu-Gly-Arg-pNA, GYKI Kft Peptidkémiai Oszt.) 

oldatot adtunk hozzá, majd 20 perces 37oC-on történő inkubáció után 0.1ml 50%-os 

ecetsavval leállítottuk a reakciót. A képződött pNa (paranitroanilin) extinctió értékeit 

(OD: optikai denzitás) 405nm-en spektrofotometriásan mértük. Ismert koncentrációjú 

TFPI oldattal kalibrációs görbét vettünk fel a leírt módon, és KC3 számitógépes program 

segítségével a mért plazma minták OD értékeikből kalkuláltuk a TFPI koncentrációkat. A 

TFPI szint változását a kontroll értékekre vonatkoztatva %-ban fejeztük ki. Mérőműszer: 

Elisa Reader El x 800, KC3 kinetikai kiértékelő program (Bio-Tek Instruments Inc.) (49). 

 

4.3.2.3. Fibrinogén szint meghatározása (FBG): 

 Módszer információ tartalma: Nagy mennyiségű trombin jelenlétében a 

citrátplazma alvadási ideje elsősorban a fibrinogen tartalomtól függ, és a terápiás dózisban 

adott trombin inhibítorok (pl. Heparin, Hirudin) nem befolyásolják a teszt eredményét.  

Mérés kivitelezése: Az állatoktól a vizsgálandó anyaggal való kezelés előtt 

(kontroll) és után -meghatározott időpontokban- 3.8%-os trinátriumcitrátba vett vérből 

(1:9) lemezkeszegény plazmát (PPP) készítettünk centrifugálással (1500xg 15perc, 4oC). 

100µl plasmához 200µl Multifibren U (50 IU/ml bovin trombin) reagenst (Dade Behring 

GmbH) adtunk és koagulométerben (Schnitger-Gross Tip 410 A4 MD) mértük az alvadási 

időket. Fibrinogen standarddal a leírt módon kalibrációs görbét vettünk fel, melyről az 

alvadási idők ismeretében leolvastuk a plazma minták fibrinogén tartalmát (g/l). Az anyag 

hatására a fibrinogén szintben bekövetkező változást, a kontrollhoz viszonyítva %-ban 

fejeztük ki (50). 
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4.3.2.4. Fibrinolysis vizsgálata: Higított teljesvér-alvadék lysis módszerrel   

(DWBCL) 

Módszer információ tartalma: Fibrinolysis alkalmával a plasmin a véralvadék 

lysisét okozza. A véralvadékból kiszabaduló, a lysatumba kerülő haemoglobin mérésével 

követhető a fibrinolysis mértéke. 

Mérés kivitelezése: Az állatoktól a vizsgálandó anyaggal való kezelés előtt 

(kontroll) és után 3.8 %-os trinátrium citrátba vett vérből (1:9) 100µl-t 800 µl foszfát 

pufferbe (0.15 M, pH 7.4) mérünk, majd 100 µl 100 E/ml-es trombin oldattal 

bealvasztjuk. A kezelés előtti citrátos vérekből két-két mintát higítunk és az egyiket nem 

alvasztjuk be. Ez felel meg a 100 %-os lízis értéknek. Az alvadékokat a kontrollokkal 

együtt 16 órára 37 oC-os termosztátba tesszük. A fibrinolízis során az alvadékból 

hemoglobin szabadul fel és a lizátumba kerül. Ebből 50 µl-t 950 µl 0.1%-os Na-karbonát 

oldathoz adunk, melyben a hemoglobin 20 perc alatt hematinná alakul. 300 µl oldatot 

mikrotiter lemezbe mérünk és 405 nm-en spektrofotométerben (Elisa Reader Elx800, 

KC3 kinetikai kiértékelő program, Bio-Tek Instruments Inc.) leolvastuk az extinkciós 

értékeket, melyeket a 100 %-os lízist jelentő kontrollra vonatkoztattunk és %-ban 

fejeztük ki a minta lízisének mértékét (51,52). 

 

4.3.2.5. FDP meghatározás (Aggristin precipitációs módszer) 

Módszer információ tartalma: A Ristomycin precipitálja a fibrin/fibrinogen 

degradációs termékeket (FDP). A fibrinolyticus rendszer activitásának fokozódása esetén 

nő a FDP mennyisége és ennek mértéke arányos a precipitátum mennyiségével. 

Mérés kivitelezése: Az állatoktól a vizsgálandó anyaggal való kezelés előtt 

(kontroll) és után -meghatározott időpontokban- 0.3 ml ACD (acidum citricum dextróz, 

REANAL Rt.) oldathoz 1.7 ml vért vettünk és lecentrifugáltuk (2200xg 15perc, 4oC). 0.4 

ml plasmához 1ml 7.5 mg/ml-es Ristomycin (REANAL Rt.) oldatot adtunk és 30 percig 

állni hagytuk. A mintákból 0.3 ml-t a microplate lyukaiba mértünk és 

spectrophotmeterben (Elisa Reader Elx800 Bio-Tek Instruments Inc.) 340 nm-en 

leolvastuk az extinkciós értékeket (OD: optikai denzitás). Az OD értékek alapján a 

precipitáció mértéke 4 fokozatba sorolható (0, 1, 2 és 3) és ezek nagysága arányos a 

fibrinolysissel (53). 
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4.3.2.6. Hematológiai paraméterek mérése: WBCT, PLT 

Módszer információ tartalma: Az endotoxin indukálta disseminalt intravascularis 

coagulopathiaban (DIC) a fehérvérsejt (WBC) és vérlemezke szám (PLT) változása 

egyaránt jellemző. Ezen paraméterek mérése hozzájárul, hogy a kórfolyamat kialakulását 

követni tudjuk. 

Mérés kivitelezése: Az állatoktól a  vizsgálandó anyaggal való kezelés előtt 

(kontroll) és után, adott időpontokban 0.2 ml EDTA-t (ethylén diamin tetraecetsav) 

tartalmazó csövekbe (BD Vacutainer Systems) 1.8 ml vért vettünk, a lezárt csöveket 

keverőgépre helyeztük, majd Sysmex F-800-as automata hematológiai mérőkészülékben 

meghatároztuk a fehérvérsejt és vérlemezke számot (34). 

 

4.3.3. In vivo módszerek: 

 

4.3.3.1. Thrombosis modellek: 

 a) Pescador modell patkányon (mélyvénás modell) 

 b) Arterio-venozus  sönt modell nyulakon 

 c) Artériás thrombosis modell patkányon  

 d) DIC (disseminalt intravascularis coaguláció) modell  

A thrombosis modellek részletes leírása a DIC modell kivételével a peptidek 

vizsgálatának módszertanánál megtalálható.  

 

d) DIC kísérletek  

a) Hatástani előkísérletek végzése hím Kalifornia nyulakon: melyek eredményei 

a DIC modellben történő alkalmazás során kapott adatok értékeléséhez 

szükségesek.  

Mért paraméterek: lásd DIC modell leírásánál. 

  A modellben vizsgált anyagok: 

 Referensek: UF heparin: 50 és 100 NE/kg/h, efegatran: 0,5 és 0,25 

mg/kg/h i.v. infúzió. 

 Glycosidok: GYKI-39521-es és GYKI-39541-es vegyület 12,5 és 25 mg/kg 
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p.o. dózis.    

b) DIC modell: Az endotoxinnal [Escherichia coliból származó lipopoliszaharid 

(LPS): Sigma Co] indukált nyúl DIC modellben (54) a hatás követésére az 

alvadási paramétereket (protrombin időt, aktivált parciális tromboplasztin időt, 

trombin időt), fibrinogént, fibrin(ogén) degradációs termék szintet, fibrinolysist, 

tissue factor pathway inhibitor szintet, valamint vérlemezke és fehérvérsejt számot 

mértünk a meghatározott időpontokban vett vérmintákból. Az alkalmazott ex 

vivo módszerek részletes ismertetése már az előzőekben megtörtént. 

  A kontroll paraméterek mérése után az állatok egy csoportját (K) csak Salsol 

infusióval, másik csoportját (E) Salsol infusióval + endotoxinnal kezeltük i.v. 

bolusban ismételt adásmód mellett. A következő kísérleti elrendezésben 

endotoxin adás mellett az állatok Salsolt vagy referens vegyületet (heparint: H, és 

efegatrant: Ef) kaptak a hatástani kisérletekben alkalmazott dózisokban i.v. 

infúzióban. Az állatok újabb csoportjainál GYKI-39521-es (G1) vagy GYKI-

39541-es (G2) vegyület adása történt az első endotoxin adása előtt 1 órával a 

hatástani kisérletekben alkalmazott dózisokban per os. 

 A vizsgálatok önkontrollosak voltak és éber állatokon történtek. 

 Az orális kezelés 24h-s éheztetés után történt, ezen idő alatt az állatok csak 

vizet kaptak ad libitum. 

 A vizsgálati  protokollt a 11. ábra szemlélteti.  
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  A      kontr.csop. 

               ⏐<---------------- Saline i.v. ---------------- >⏐ 

           ⏐⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→    

             ↓⏐                                ↓                                  ↓ 

        M1* |                                M2*                              M3* 

            0 min                          120 min                        240 min  

 

 B      E, H, Ef csoport 

      LPS                              LPS                                                           

               80 μg/kg i.v.                 40 μg/kg i.v 

               ↓                                  ↓ 

               ⏐<---------- Sa vagy H vagy Ef inf ----------- >⏐ 

           ⏐⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→   

             ↓⏐                                 ↓                                    ↓ 

        M1* |                                M2*                              M3* 

           0 min                           120 min                        240 min  

 

 C     G1,G2 csoport 

        G1 vagy G2       LPS                       LPS  

             p.o.          80 μg/kg i.v.            40 μg/kg i.v 

               ↓               ↓                                ↓ 

          ⏐⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→   

            ↓⏐                                                ↓                                ↓ 

         M1*|                                              M2*                           M3* 

          0 min           60 min                    180 min                     300 min 

11. ábra Vizsgálati protokoll. 

Vérvétel időpontjai: M1, M2 és M3    M* = mérés   K= kontroll   E = LPS = endotoxin   
Sa = Salsol   H = heparin   Ef = efegatran  G1 = GYKI-39521  G2 = GYKI-39541 



 

 

 

44

A hatástani eredmények táblázataiban a saját kontroll értékekhez viszonyított 

szignifikancia adatok * vannak jelölve. Ettől eltérően a könnyebb áttekinthetőség 

érdekében, a DIC modellben kapott eredményeknél a táblázatban az endotoxin 

kezeléskor mért adatokhoz viszonyítva alkalmaztuk a  szignifikancia jelölést.  

 

4.3.3.2. Vérzési idő meghatározás  

A nyulakon történt vérzési idő meghatározás a peptideknél leírtak szerint történt.  

  

4.3.3.3."Food effect" vizsgálatok  patkányokban  

A vegyületek orális aktivitásának összehasonlítását, éheztetett (a) és etetett (b) hím 

SPRD patkányokon végeztük 12.5 mg/kg p. o. dózisban.  

Az állatatoktól a kezelés előtt (kontroll) és után, meghatározott időpontokban vérmintákat 

vettünk. A glycosidok esetében, a TFPI szintek mérését (lásd módszertan) tartottuk az 

előzetes vizsgálatok alapján a legalkalmasabbnak a "food effect" monitorozására. A 

kontrollhoz viszonyított változást követtük, az idő függvényében, jelen esetben 4 órán át.  

Vérvétel: farokvénából, citrátos vérvételi csőbe történt (1 térfogat trinátrium citrát - 9 

térfogat vér).  

Kísérleti protokoll szerint a vizsgálatok során az állatokat két csoportra osztottuk:  

a) Az orális kezelés 24h-s éheztetés után történt, ezen idő alatt az állatok csak vizet 

kaptak ad libitum. 

b) Az etetéses kísérletek során 24 órás éheztetés után 30 percig etetés következett, 

majd 15 percen belül megtörtént a kezelés. 

A kísérletek önkontrollosak voltak. 

A vizsgálatok során az állatok standard patkánytápot (CRLT/N Charles River) kaptak és 

mértük az elfogyasztott étel mennyiségét. Az állatok tápfogyasztása között számottevő 

különbség nem volt. 

Értékelés: A TFPI szint/idő görbéi alapján, a görbe alatti területeket (AUC) hasonlítottuk 

össze. Az etetésre bekövetkező hatáscsökkenést az éheztetett állatokban kapott 

értékekhez viszonyítva %-ban fejeztük ki. 

4.3.3.4. Vizsgálat 100 mg/kg p.o. dózisban 
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A vegyületek közül a Beciparcilt, a GYKI-39521-et valamint a GYKI-39541-et 

teszteltük 100 mg/kg p.o provokatív dózisban nyulakban és patkányokban. 

Mért paraméterek: TFPI szint, Heptest, sTT, dPT, Plt szám, vérzési idő. 

Az antithromboticus hatást nyúl sönt modellben és patkány mélyvénás modellben 

vizsgáltuk. 

A mérések kivitelezése az előzőekben leírtak szerint történt. 

 

4.3.3.5. Tartós kezelés hatására létrejött változások vizsgálata 

A GYKI-39521-et napi 12.5 mg/kg p.o dózisban adtuk 5 napon át. 

Vizsgált paraméterek: Antithromboticus hatás patkány mélyvénás (Pescador) modellben, 

Plt szám és TFPI szint mérés. 

Kísérleti elrendezés: öt napon át kaptak a patkányok a GYKI-39521-es vegyületet 12.5 

mg/kg p.o. dózisban, napi 1 alkalommal. Patkányokon Pescador modellben a legkisebb 

hatásos oralis dózis 2 mg/kg volt. Az állatok az első kezelést 24 órás éheztetés után 

kapták, majd 3 h elteltével vért vettünk TFPI meghatározás céljából. A többi napon a 

kezelés után 2 órával, két órán át ettek, majd az újabb kezelésig csak vizet kaptak ad 

libitum. Az ötödik napon került sor a műtétre a kezelés után 3 órával. Műtét előtt 

közvetlenül vérvétel történt Plt szám és TFPI szint meghatározásra. Tápot már nem 

kaptak.  

A mérések kivitelezése az előzőekben leírtak szerint történt.  

 

4.4. Statisztikai módszerek 

Az értékeket átlag ± SE formában adtam meg. Szignifikáns változásként a 

statisztikai p<0.05 értékeket fogadtam el. A csoportok közötti összehasonlítás variancia 

analizissel (ANOVA), ill azt követő páros összehasonlitás Scheffé teszttel történt.  
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5. Eredmények 

 

5.1.  Peptid tipusú antithromboticumok  vizsgálatainak eredményei 

5.1.1. Anticoagulans hatás 

 A 12., 13., 14A ábrák mutatják az véralvadási idők változásait, az új analógok 2.5 

és 5 mg/kg p.o. dózisokban nyulakon történő vizsgálatakor.  

A legkisebb, 2.5 mg/kg-os dózisban az új peptidek a mért paraméterek közül (WBCT, 

TT, APTT), TT-ben és APTT-ben váltottak ki rövid ideig tartó terápiás megnyúlást. 
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12. ábra    Anticoagulans hatás peptidek 2.5 mg/kg p.o. adása után nyulakon 
TT = trombin idő    APTT= aktivált  parciális tromboplasztin idő 

 
 A véralvadási paraméterek változása 5 mg/kg-os per os dózisban nyulakon 

valamennyi mért alvadási tesztben (WBCT, TT és APTT) terápiás (th) szintet ért el a 

három új analóg esetében.  Amint azt a 13, 14A ábrák szemléltetik, az utódvegyületek 

ebben a dózisban már a kezelés után 30-60 percen belül elérték a terápiás értékeket a 

vizsgált coagulatios tesztekben. A maximális hatás 30-120 perc között figyelhető meg és 
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ez az th. szintű véralvadási idő megnyúlás 1.5-2.5 órán át mérhető TT és APTT-ben. 

Efegatran ebben a dózisban APTT-ben nem érte el a th. küszöböt.  
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13. ábra  Anticoagulans hatás peptidek 5 mg/kg p.o. adása után nyulakon 
WBCT= teljesvér alvadási idő    APTT= aktivált  parciális tromboplasztin idő 

Szaggatott vonalak a th. szinteket jelölik 
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14. ábra    Peptidek hatása trombin időre nyulakon  
A: 5 mg/kg per os,  B: 0.5 mg/kg i.v. bolus kezelés után   

 TT = trombin idő    AUC = görbe alatti terület 
 

 Patkányok esetében, mint azt a 15 A ábra is mutatja, 5 mg/kg p.o. dózisban az 

anticoaguláns hatás időtartamát tekintve lényeges különbség a nyulaknál mért értékekhez 

viszonyítva nem volt, és valamennyi vizsgált trombin inhibítor elérte a th. hatást TT-ben. 

Az utódvegyületek közül a GYKI-66131-es anyag mutatta a legnagyobb aktivitást.  
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15. ábra     Peptidek hatása trombin időre patkányokon 
  A: per os,  B: i.v. bolus kezelés után   

                               TT = trombin idő    AUC = görbe alatti terület 
 

 Elsősorban a későbbiekben ismertetésre kerülő oralis hasznosulás vizsgálatok 

eredményei miatt, 10 mg/kg-os dózisban az utódvegyületek közül csak a GYKI-66131-es 

anyag került részletesebb vizsgálatra. Anticoagulans hatását ebben a dózisban az 

efegatranhoz és a melagatranhoz viszonyítottuk (16A és B ábrák).  

 Nyulakon vizsgálva, valamennyi peptid, a kezelést követően 30-60 percen belül 

terápiás anticoagulans hatást ért el. APTT-ben a GYKI-66131-es anyag felülmúlta a 

másik két vizsgált vegyület aktivitását. Melagatran anticoagulans hatása, ebben a 

paraméterben, már 3 óra elteltével terápiás szint alá került. A másik két trombin inhibitor, 

a 4. órában is még terápiás megnyúlást mutatott. TT -ben az utódvegyület esetében a th. 

aktivitás a kezeléstől számított 4-dik óráig tartott. Ennél a paraméternél a melagatran, a 

hatás időtartamát tekintve, felülmúlta a másik két anyag aktivitását.  
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16. ábra     Anticoagulans hatás peptidek 10 mg/kg p.o. adása után nyulakon 
APTT= aktivált  parciális tromboplasztin idő      TT= trombin idő 

 

 Patkányok esetében, a nyulakhoz hasonlóan, valamennyi peptid a kezelést 

követően 30-60 percen belül terápiás szinteket ért el. APTT-ben a GYKI-66131-es anyag 

-a nyulaknál kapott eredményekkel összhangban- patkányokban is felülmúlta a másik két 

vizsgált vegyület aktivitását, és a hatás időtartama is hasonló volt a két állatfajon. 

Melagatran patkányokon ebben a paraméterben rövidebb ideig mutatott terápiás mértékű 

hatást (a kezeléstől számított 2 óraig) mint nyulak esetében. A másik két trombin 

inhibítor a 4. órában is még terápiás megnyúlást mutatott (17A ábra). TT-ben az 

utódvegyület, a nyulaknál mért eredményekhez viszonyítva hosszabb, még a 7. órában is 

tartó th. anticoagulans hatást váltott ki. Ennél a paraméternél a melagatran, a hatás 

időtartamát tekintve a GYKI-66131-es anyaghoz hasonló aktivitást ért el, míg az 

efegatran hatása kb. 1 órával korábban lecsengett  (17B ábra). 

 Mint az az adatok alapján látható a kiemelt vegyületek mindkét állatfajon 

dózisfüggő anticoagulans hatást mutattak. 

 
A        B         
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17. ábra     Anticoagulans hatás peptidek 10 mg/kg p.o. adása után patkányokon 
APTT= aktivált  parciális tromboplasztin idő      TT= trombin idő 

 

5.1.2. Vérlemezke aggregációt gátló hatás 

A 18. ábrán az inhibitorok trombin specifikus terápiás antiplatelet hatása látható, 

5 mg/kg-os p.o. dózisban nyulakon (A) és patányokon (B) történt vizsgálat alkalmával. A 

legerősebb trombin indukálta vérlemezke aggregációt gátló hatást a GYKI-66131 váltotta 

ki mindkét állatfajon. Ez az antiplatelet hatás jól korrelált a véralvadási paraméterek 

vizsgálatakor kapott eredményekkel. 
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18. ábra  Peptidek hatása trombin indukálta vérlemezke aggregációra 
IPA = vérlemezke aggregáció gátlás 

                             
5.1.3. Antithrombotikus hatás 

 A 19A és B ábrák és az 1-es táblázat a vegyületek antithrombotikus hatását 

mutatják, különböző kisérletes thrombosis modellekben 5 mg/kg-os p.o. dózisban. Az 

összehasonlító vizsgálatokat a csúcshatás időpontjában végeztük el (előkisérletek alapján 

ebben a dózisban a csúcshatás megközelítőleg a kezelés utáni 90-dik percben van).  

Az eredmények alapján látható, hogy valamennyi analóg szignifikánsan csökkenti a 

thrombus súlyát mélyvénás thrombosis modellben patkányon  (19 A ábra) csakúgy, mint 

az extracorporális arteriovenosus sönt modellben nyulon (19B ábra), és megelőzik az ér 

elzáródását patkány artériás thrombosis modellben (1-es táblázat).  

A patkány mélyvénás és a nyúl sönt modellben a vegyületek anthromboticus hatását 

tekintve lényeges különbség nem volt. 
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A      patkány vénás thrombosis modell            B          nyúl  sönt modell 
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19. ábra         Trombin inhibitorok antithromboticus hatása 5 mg/kg p.o. dózisban  
 p<0.001 vs. kontroll 

 
 Az artérias modellben kapott eredmények azt mutatják, hogy a GYKI-66131 

protektív hatása volt a legerősebb ebben a modellben, ami összhangban van az 

aggregatiós vizsgálatoknál kapott eredményekkel. A másik három peptid közül az 

Efegatran érte még el a terápiás (50%-os gátlás) szintet, bár a két új vegyület is 

megközelítette ezt a küszöböt. 
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1. táblázat    Trombin  inhibítorok hatása 5 mg/kg p.o. dózisban 
    patkány artérias thrombosis modellben 

Érfal hőmérséklet csökkenés  (oC) 

GYKI kód átlag  ± SE gátlás % 

Kontroll   1.52± 0.04  

Efegatran (GYKI-14766)  
MePhe)-X* 

 

   0.76±0.28*** 

 

50.0 % 

GYKI-66131 

(Hma)-X* 

 

    0.40±0.27*** 

 

73.7 % 

Kontroll 1.38± 0.10  

GYKI-66319 

(Eoc-D-Cba)-X* 

 

  0.75± 0.05*** 

 

46.0 % 

GYKI-66323 

(D-cHga) -X* 

 

  0.70± 0.04*** 

 

49.0 % 

* X= -Pro-Arg-H      *** p<0.001 vs. kontroll csoport     n=6-8 

 
Az artérias modellben kapott eredmények alapján, a peptidek aktivitás sorrendjét 

a 2. táblázat mutatja. 

2. táblázat   Peptidek aktivitás sorrendje patkány 
artériás modellben 

5.0 mg/kg p.o  66131 > Efegatran ≥ 66323 ≥ 66319 
 

A nyúl  sönt modellben 10 mg/kg p.o. dózisban elvégzett összehasonlító vizsgálatok 

alkalmával a GYKI-66131-es vegyület felülmúlta az Efegatran antithrombotikus hatását, 

ami összhangban van a párhuzamosan mért trombin indukálta vérlemezke aggregációs 

vizsgálatok eredményeivel, bár a különbség a két vegyület között nem volt szignifikáns. A 

párhuzamosan mért vérlemezke számban, számottevő változás a kezelés hatására egyik 

vegyület  esetében sem következett be (3-es táblázat). 
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3. táblázat  Peptidek hatása a vérlemezkékre és a thrombus súlyra 

( sönt modellben) nyulakon 
Dózis: 10 mg/kg p.o. 

Idő 

(perc) 

IPA% 

átlag ± SE 

Plt/μl 

átlag ± SE 

Thrombus súly (mg) 

átlag ± SE 

 Efeg.               66131 Efeg.             66131 Efeg.               66131 

0  0                        0 617 280      522 930       

± 53 810    ± 74 000      

106,1 ± 14.2   105.0 ± 8.8   

90 93±3.51***   100±0.0 ***   584 160      503 350 

± 44 484    ± 62 820 

13,1 ± 2.3          8.9 ± 2.1 

G=88%***     G=92%*** 

*** p<0.001 vs. kontroll (0) érték  IPA = trombin indukálta vérlemezke aggregáció gátlás  
 Plt = vérlemezke   G = gátlás    n = 6-8 

 
5.1.4. Orális biológiai hasznosulás 

A 4. táblázat adataiból látható, hogy a vegyületek szerkezetétől függően, a 

különböző állatfajokon mutatkozó eltérés mértéke változó volt. A nyulakon a legjobb 

oralis hasznosulást mutató (50,8%) GYKI-66319-es vegyület pl. patkányokon lényegesen 

gyengébb (10%-os) eredményt nyújtott. A másik három vegyület esetében ez a különbség 

mérsékeltebb volt. Az oralis felhasználhatóság szempontjából az utódvegyületek mindkét 

állatfajon felülmúlták a referens Efegatrant. Mint a táblázat adataiból kitűnik, legjobb 

hasznosulást patkányokban a GYKI-66131-es, legkisebb mértékűt  pedig a referens 

vegyület mutatta. Miután a GYKI-66131-es peptid mind nyulakban, mind pedig 

patkányokban elérte a 20 %-os értéket (Ximelagatran: Exanta® orális hasznosulása 20%, 

lásd bevezető), a food effect vizsgálatokat ezzel a vegyülettel és a referens Efegatrannal 

végeztük el. 
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4. táblázat    Oralis biológiai hasznosulás (F) a trombin idő 
(TT) alapján (%) 

Patkány 

Efegatran* GYKI-66323 GYKI-66319 GYKI-66131 

9.7 17,0 10,0 20.1 

Nyúl 

Efegatran* GYKI-66323 GYKI-66319 GYKI-66131 

10,8 23,4 50,8 30,3 

* Efegatran = GYKI-14766   n = 8-10 
 

5.1.5. “Food effect” vizsgálatok: 

• Nyulakon: 

Az etetéses kísérletek kapcsán megállapítható, hogy az elfogyasztott táplálék mindkét 

peptid (efegatran, GYKI-66131) esetében hatás csökkenést eredményezett, az éheztetett 

állatokban kapott értékekhez viszonyítva. Efegatran esetében, ha a kezelés közvetlenül a 

táplálék bevitele után történt, az anyag jeletős aktivitás-vesztést szenvedett, és az étel a 

hatás kifejlődését is késleltette. GYKI-66131 esetében azonos kezelési feltételek mellett 

csak mérsékelt aktivitás csökkenést láttunk, bár a hatás kifejlődése itt is eltolódott. 

Ha a kezelés után 1 órával kapták az állatok a tápot, mindkét trombin inhibitor esetében 

csökkent a hatás időtartama, de GYKI-66131 esetében, az efegatrannal ellentétben a 

hatás maximuma nem változott (20,21-es ábrák, 5. táblázat). 
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20. ábra  Efegatran hatása nyulakra 10 mg/kg p.o. adás 

után          TT = trombin idő    
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21. ábra  GYKI-66131  hatása nyulakra 10 mg/kg p.o. 

adás után        TT = trombin idő 
 

5. táblázat  A peptidek hatás-vesztése* etetés következtében 10 mg/kg egyszeri 
p.o. kezelés után TT alapján nyulakon (%) 

  Efegatran  GYKI-66131 

30 perces etetés utáni kezelés 67 38 

etetés a kezelés után 1 órával 29 24 

       * hatásvesztés: relatív alvadási idő/idő görbéből számolva  n = 5-6 
                   TT= trombin idő 
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• Patkányokon: 

Mint az a 22,23-as ábrák adataiból is kiderül a GYKI-66131-es peptid patkányokban 

nagyobb az Efegatran pedig kisebb aktivitás csökkenést mutatott, mint azt a nyulakon 

történt vizsgálatok alkalmával tapasztaltuk. 
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*Hatásvesztés:  41 (%)     n = 9   
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Éheztetett állatok      AUC = 829   
Etetett állatok           AUC = 363 
*Hatásvesztés:  56 (%)   n=8-11   

22. ábra Efegatran hatás-vesztése* etetés  
következtében 5 mg/kg p.o. kezelés után patkányokon     

23. ábra GYKI-66131 hatás-vesztése* etetés 
következtében 5 mg/kg  p.o. kezelés után patkányokon      

* Hatásvesztés: relatív alvadási idő/idő görbékből számolva  TT= trombin idő  AUC=görbe alatti terület 
    

5.1.6.  Mellékhatás vizsgálatok: 

Vizsgálatok 100 mg/kg p.o. provokativ dózisban 

Az Efegatran és a GYKI-66131 100 mg/kg p.o. provokatív dózisban történt 

vizsgálata alapján megállapítható, hogy bár a véralvadási paraméterek a mérhetőség 

határát túllépve megnyúltak, a vegyületekkel történt kezelés hatására sem a vérzési 

időben, sem pedig a vérlemezke számban kóros változás nem alakult ki. (6.táblázat) A 

kezelés alatt rosszullétet vagy egyéb látható mellékhatást nem észleltünk. 
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6. táblázat   Peptidek hatása a véralvadási paraméterekre, Plt számra és a vérzési időre a 
csúcshatás időpontjában◊ 

Dózis: 100 mg/kg p.o. 

  Efegatran 
átlag ± SE 

GYKI-66131 
átlag ± SE 

    K                           120 perc K                       120 perc 

TT ( sec) patkány   31.8 ± 1.5                      < 600***   34.7 ± 1.6                < 600*** 

 nyúl   23.2 ± 0.5                      < 600***   19.8 ± 0.4                < 600*** 

APTT (sec) patkány   15.8 ± 0.4                     < 200***   15.2 ± 0.3               < 200*** 

 nyúl   34.3 ± 1.5                       < 200***   32.7 ± 1.6                < 200*** 

Plt G/l patkány 1026.0  ± 54.1             988.1 ±  68.3       1011.2 ± 73.3        969.4  ±  71.2    

 nyúl  608.1  ±  58.3             583.2 ±  72.4       598.2 ± 67.3         551.2  ±  65.3    

Vérzési idő 
(min) 

nyúl       2.3 ± 0.3                   2.5 ± 0.3 

                                        (rel:1.1) 

     2.0 ± 0.2              2.4 ± 0.3  

                                 (rel:1.2) 

◊ csúcshatás a véralvadási paraméterek alapján a kezelés után 120 perccel alakult ki  
*** p<0.001 vs. kontroll (0) érték  TT = trombin idő, APTT = aktivált parcialis tromboplasztin idő, PLT = 
vérlemezke K = kontroll  n =5-7   

 
Tartós kezelés hatásai 

Efegatran (P1) és GYKI-66131 (P2) vizsgálata ismételt adás mellett (napi 2x15 

mg/kg p.o dózisban 7 napon át) azt mutatta, hogy tartós kezelés hatására HIT-nél 

megfigyelhető thrombocytaszám csökkenés a vizsgálati idő alatt nem alakult ki és a 

vérzési időben sem mutatkozott kóros mértékű változás (7. táblázat). 

A vizsgálat eredményei alapján, accumulatióra utaló elváltozást nem észleltünk. 
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7. táblázat   Peptidek  hatása a véralvadási paraméterekre, a vérzési időre és 
a PLT számra ismételt adás esetén  nyulakon 

Dózis: 2x15mg/kg p.o.  7 napig 

  Efegatran 
átlag ± S.E. 

GYKI-66131 
átlag ± S.E. 

TT (rel.)           1.nap 0 1.00 ± 0.00 1.00 ± 0.00 
 1h 30.30 ± 0.00*** 32.41 ± 0.00*** 

 3.nap 0 1.52 ± 0.31*** 1.50 ± 0.40*** 
 5.nap 0 1.62 ± 0.20*** 1.65 ± 0.21*** 
 7.nap 0 1.61 ± 0.30*** 1.63 ± 0.32*** 

 1h 30.30 ± 0.00*** 32.41 ± 0.00*** 

APTT(rel.)       1.nap 0 1.00 ± 0.00 1.00 ± 0.00 
 1h 2.21 ± 0.32*** 2.95 ± 0.52*** 

3.nap 0 1.22 ± 0.21** 1.39 ± 0.41*** 
5.nap 0 1.35 ± 0.30** 1.41 ± 0.21*** 
7.nap 0 1.33 ± 0.42** 1.40 ± 0.32*** 

 1h  2.50 ± 0.31*** 3.02 ± 0.40*** 

Plt  G/l              1.nap 0 543.1 ± 53.0   614.2 ± 33.1      
 1h 584.3 ± 74.2                 608.1 ± 58.3 

3.nap 0 503.0 ± 44.1     594.2 ± 64.4              
5.nap 0 565.3 ± 56.2    601.0 ± 43.1      
7.nap 0 522.1 ± 33.0   583.4 ± 72.0              

 1h 540.0 ± 63.3    601.2 ± 33.1      

Vérz. idő (rel.)  1.nap 0 1.00 ± 0.00 1.00 ± 0.00 
 1h 1.09 ± 0.21 1.30 ± 0.40** 

 3.nap 0 1.14 ± 0.30 1.12 ± 0.31 
 5.nap 0 1.03 ± 0.11 1.04 ± 0.11 
 7.nap 0 1.02 ± 0.12 1.15 ± 0.10* 

 1h 0.93 ± 0.20 1.18 ± 0.22* 
   *: <0.05, **: p<0.01,***: p<0.001  Rel: A kontrollhoz (0 idő) viszonyított relative értékek vannak 
    fetüntetve APTT= aktivált  partiális thromboplastin idő, TT= Thrombin idő, PLT= vérlemezke  n=4 

 

 

 

5.2. Glycosid tipusú antithromboticumok vizsgálatainak eredményei 
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5.2.1. Anticoagulans hatás 

A vegyületek a konvencionális véralvadási paraméterek vizsgálatakor (APTT,TT, 

PT) a vizsgált dózisokban számottevő eltérést nem mutattak. A sTT (a francia kutatók 

által a beciparcilnál alkalmazott véralvadási teszt) (55), valamint a dPT és a Heptest (a 

TFPI activitás detectálására leírt alvadási parameterek) (22,46,56) mérésekor, az új 

anyagok közül csak a GYKI-39521 váltott ki számottevő változást, 100 mg/kg p.o. 

dózisban patkányokon (lásd később).  

 

5.2.2. TFPI szint változás 

A TFPI szintek mérésekor kapott eredményekről a 8, 9, 10-es táblázatok és a 24, 

25, 26-os ábrák adnak részletes információkat. A kiemelt vegyületeknek nyulakon és 

patkányokon mutatott aktivitás-sorrendjét a 9, 10-es táblázatok szemléltetik. A 

patkányokon és nyulakon végzett önkontrollos kísérletek során, valamennyi tesztelt anyag 

(Beciparcil, GYKI-39521, GYKI-39541, GYKI-39484) dózis-hatás összefüggést mutatott 

a TFPI szintek mérése alkalmával, bár a változás mértéke különböző. Ezzel a módszerrel 

egyúttal lehetőségünk volt az anyaghatás időben történő követésére.  

Látható, hogy a GYKI-39521 és a GYKI-39484 eredményezi a legnagyobb 

mértékű vérszintet. Mindkét vizsgált készítmény már a kezelés után 1 óra elteltével, az 

adott paraméter szignifikáns emelkedését eredményezte. A csúcshatás időpontja a tesztelt 

anyagtól és dózistól függően változott 1., 2. és 3. óra között, de 4 óra elteltével 

valamennyi alkalmazott kísérleti elrendezésben lecsengést tapasztaltunk (24.,25.,26. 

ábrák). Figyelemre méltó, hogy a GYKI-39541, bár antithrombotikus effektus tekintetében 

(lásd később) nem maradt el jelentősen az előző két vegyülettől, lényegesen alacsonyabb 

TFPI értékeket eredményezett. A referens Beciparcillal történt kezelés után mértük a 

legkisebb TFPI szint emelkedést. 

Nyulakon 2 mg/kg-os dózisban a fentebb említett vizsgálatok alkalmával, a 

thrombosis modellben kapott eredményekkel összhangban (lásd. később) a TFPI értékek 

nem mutattak szignifikáns emelkedést. 
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8. táblázat  Görbe alatti területek (AUC*) TFPI szint változás alapján egyszeri 
p.o. kezelés után 

 
Dózisok 

 mg/kg  

GYKI-39521 GYKI-39541 GYK-39484 Beciparcil 

Nyúl 

12.5 189.1 51.4 162.1 35.6 

25 232.9 70.8 188.9 49.5 

Patkány 

12.5 138.8 61.5 125.6 - 

25 185.1 80.0 205.2 71.7 

* AUC= görbe alatti terület 
 

9. táblázat    Kiemelt vegyületek aktivitás sorrendje nyulak TFPI szintjére* 
 

25.0 mg/kg p.o. 39521 ≥ 39484 > 39541 

12.5 mg/kg p.o. 39521 ≥ 39484 > 39541 

              *A csúcshatás és a görbe alatti területek alapján is azonos a sorrend. 
 

10. táblázat    Kiemelt vegyületek aktivitás sorrendje patányok TFPI szintjére 

AUC* alapján 

25.0 mg/kg p.o. 39484 ≥ 39521 > 39541 

12.5 mg/kg p.o. 39521 ≥ 39484 > 39541 

              A csúcshatás alapján 25 mg-ban az első két vegyület helyet cserél. 
*AUC= görbe alatti terület   
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24. ábra       GYKI-39521 hatása patkányok TFPI szintjére 
*AUC= görbe alatti terület   n=5-8 

 

A            12.5 mg/kg p.o. B                 25.0 mg/kg p.o. 
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25. ábra   Glycosid tipusú antithromboticumok hatása patkányok TFPI szintjére 

 *AUC= görbe alatti terület   
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A            12.5 mg/kg p.o. B                 25.0 mg/kg p.o. 
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26. ábra   Glycosid tipusú antithromboticumok hatása nyulak TFPI szintjére 

AUC=görbe alatti terület   n=5-8 
 

5.2.3. Antithrombotikus hatás 

 A patkányokon és nyulakon thrombózis modellekben kapott eredményeket a 

11.,12. táblázatok és 27, 28, 29-es ábrák foglalják össze. Az összehasonlító vizsgálatokat 

a csúcshatás időpontjában végeztük el (az előkisérletek alapján 2-3 órával a kezelés 

után). A kiemelt vegyületek aktivitás sorrendjét a különbőző modellekben a 11. táblázat 

szemlélteti.  

Mindezek alapján megállapítható, hogy a mi tesztrendszereinkben a GYKI-39521, 

és a GYKI-39484 hatása közel azonos és a GYKI-39541 antithrombotikus aktivitása sem 

marad el lényegesen az előző vegyületektől.   
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11. táblázat Kiemelt vegyületek antithrombotikus hatása a csúcshatás időpontjában (2-3h) 

Patkány Pescador modell 12.5 mg/kg p.o. 39484 ≥ 39521 > 39541 

 2 mg/kg p.o. 39484 > 39521 > 39541 

 1 mg/kg p.o. 39484 > 39521   

Nyúl a-v .  sönt modell 25 mg/kg p.o. 39521 = 39484 ≈ 39541 

 12.5 mg/kg p.o. 39521 ≈ 39541 = 39484* 

* 2h-ás előkezelés után (TFPI szint alapján a csúcshatás időpontja) mérés ebben a dózisban  
nem történt (lásd.29 B ábra) 
 

5.2.3.1. Mélyvénás modell 
 

 A vegyületek antithrombotikus hatásának teszteléséhez első lépésben, a Pescador 

féle vénás stasis modellt alkalmaztuk patkányokon. A thrombosis modellben elért 

eredményeket a 27, 28-as ábrák szemléltetik. Az új vegyületek ebben a modellben 

patkányokban már alacsony per os dózisokban - a GYKI-39484-s 1mg/kg-ban, a GYKI-

39521-s 2mg/kg-ban, GYKI-39541-s 4mg/kg-ban – terápiás antithrombotikus hatást 

eredményeztek (50%-nál nagyobb gátlás). A referens Beciparcil protectív hatása 

lényegesen gyengébbnek bizonyult, csak 25 mg/kg p.o dózisban váltott ki 50 %-t 

meghaladó gátlást. Valamennyi vegyület dózisfüggő antithromboticus hatást mutatott 

(27-es ábra).  

 Ugyancsak vizsgáltuk ebben a modellben a Warfarin - a terápiában 

legelterjedtebben alkalmazott oralis anticogulans - antithrombotikus hatását, 1.0 mg/kg 

p.o. dózisban, 20 és 2 x 20 órás előkezelés után. A kísérleti protokollt az irodalmi adatok 

alapján állítottuk össze (105,106,107). A Warfarinnal végzett vizsgálatok mindkét 

kísérleti elrendezésben 50 %-ot meghaladó thrombus súly gátlást eredményeztek (57% és 

63 %). A párhuzamosan mért véralvadási paraméterekben (PT, APTT) terápiás szintű 

megnyúlást mértünk (28-es ábra).  Az ebben a modellben kapott eredmények alapján a 

GYKI-39484-es vegyület kis mértékben meghaladta, de a GYKI-39521-s is 

megközelítette a Warfarin antithromboticus hatását. A thioglycosidok esetében azonban a 

protectív hatás korábban, már a kezelés után 2-3 órával kialakult. 
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                          Dózisok: 
A  50.0 mg/kg    G=70%*     n=5 
B  25.0 mg/kg    G=51%*     n=7 
C  12.5 mg/kg    G=44%*     n=6   

G=gátlás    * p < 0.001 

                            Dózisok: 
  A     12.5 mg/kg        G=77%*    n=5 
  B       4.0 mg/kg        G=71%*    n=5  
  C       2.0 mg/kg        G=68%*    n=6 
  D       1.0 mg/kg        G=67%*    n=5 
             G=gátlás       * p<0.001        

C            GYKI-39521 D           GYKI-39541 
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                         Dózisok: 
A   12.5  mg/kg     G=71%*    n=5                              
B     2.0 mg/kg      G=65%*    n=7     
C     1.0 mg/kg      G=35%*     n=5 
                    G=gátlás   * p < 0.001 

                        Dózisok: 
A  12.5 mg/kg      G=56%*      n=7 
B    4.0 mg/kg      G=51%*      n=7 
C    2.0 mg/kg      G=47%*      n=6 

G= gátlás   * p < 0.001 

 
      27. ábra  Glycosidok hatása Pescador modellben egyszeri p.o kezelés után 
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A   2 x 1.0 mg/kg    n=5    

G = 63%**  2 x 20h előkezeléssel    

APTT (rel) : 3.3*   PT (rel) : 6.1*                            

 

 B   1.0 mg/kg    n=5    

G = 57%**    20h előkezeléssel    

APTT (rel) : 1.7*   PT (rel) : 3.3*                            

 

G=gátlás    ** p<  0.001,  * p<  0.01 

 

28. ábra Warfarin hatása Pescador modellben patkányokon 1 mg/kg p.o. adás után. 
 

5.2.3.2.  Arteriovenosus sönt modell 

A nyúl sönt modellben kapott eredmények alapján megállapítható, hogy a 

patkányokon alkalmazottakhoz képest, magasabb dózisok adása vált szükségessé az 

antithrombotikus hatás eléréséhez. A GYKI-39484 és -39521 esetében 25 mg/kg, míg 

Beciparcilnál 50 mg/kg váltott ki terápiás szintű, 50%-ot meghaladó gátlást. Figyelemre 

méltó, hogy a GYKI-39484 és 39521-es vegyületek 2 mg/kg-os, míg a Beciparcil 25 

mg/kg-os, a Pescador modellben hatásos dózisokban, szignifikáns eltérést nem okoztak. 

A GYKI-39541 a 25 mg/kg-os dózisban megközelítette, de nem érte el az 50 %-os 

thrombus súly gátlást. Érdemes megemlíteni, hogy a GYKI-39484 12.5 mg/kg-ban kapott 

eredménye (3 h-val a kezelés után), a TFPI szintek alapján valószinűleg nem a csúcshatás 

időpontjában mért adat. A GYKI-39484 esetében a 12.5 és 25 mg/kg-os dózisokban, a 2-

dik órában mértük a legmagasabb TFPI vérszintet. A GYKI-39484 vizsgálatakor 25 

mg/kg adása után 2-dik órában kapott thrombus súlyok is ezt támasztják alá (29. ábra). 
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                         Dózisok:   
    A  50.0 mg/kg    G=53 %*      n=7 
    B  25.0 mg/kg    G=41 %*      n=5 
    C  12.5 mg/kg    G=14 %        n=6 
    G=gátlás    * p<0.001       
 

                          Dózisok: 
    A1    25.0  mg/kg    G= 53 %*     n=7 
    A2    25.0  mg/kg    G= 47 %*     n=6 
    B      12.5  mg/kg    G= 30 %*     n=6 
    C        2.0  mg/kg    G=   0 %        n=4 
    G=gátlás       * p<0.001       

C     GYKI-39521  D         GYKI-39541 
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                        Dózisok: 
    A   25.0  mg/kg  G= 53 %*   n=6 
    B   12.5  mg/kg  G= 38 %*   n=6 
    C     2.0  mg/kg  G= 18 %      n=6 
    G=gátlás     * p<0.001       

                      Dózisok:  
    A   25.0  mg/kg    G=48 %*    n=4 
    B   12.5  mg/kg    G=38 %*    n=5 
    G=gátlás       * p<0.001 
 

           29. ábra  Glycosidok hatása nyúl  sönt modellben egyszeri p.o kezelés után 
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5.2.3.3. Artériás modell 

Az artériás modellben kapott adatok alapján megállapítható, hogy a vizsgált új 

vegyületek közül (GYKI-39521, GYKI-39541) a GYKI-39521 mutatta a nagyobb 

antithrombotikus aktivitást, meghaladva az 50 %-os terápiás szintet (12.5 mg/kg p.o. adás 

után gátlás: 60.7%). Ugyanebben a dózisban a másik anyag a GYKI-39521- nél gyengébb 

de a terápiás küszöböt megközelitő (49.3%) hatást ért el. A referensek közül az Aspirin a 

GYKI-39521-hez hasonló (60.0%), az efegatran azt kissé meghaladó (67.0%) thrombus-

gátló hatást váltott ki ebben a dózisban. Artériás modellben a GYKI-39521 és GYKI-

39541 esetében magasabb dózisra volt szükség a th. hatás eléréséhez, mint az ugyancsak 

patkányokon végzett vénás modellben (12. táblázat). A GYKI-39484-es vegyület 

vizsgálatára, kémiai okok miatt ebben a modellben nem került sor. 

12. táblázat    Vegyületek antithrombotikus hatása patkány artériás modellben 

Kezelés Érfal hőmérséklet csökkenés (°C) 
Anyag mg/kg p.o.  átlag ± SE Gátlás % Szignifikancia 

Kontroll  n=10 1.55 ± 0.08   
**GYKI-14766 12.5 n=15 0.52 ± 0.04 67.0 p<0.001 

Kontroll  n=11 1.22 ± 0.06   
***ASA 12.5 n= 9 0.49 ± 0.05 60.0 p<0.001 

*GYKI-39521 12.5 n= 5 0.48 ± 0.04 60.7 p<0.001 
 *GYKI-39541 12.5 n= 6 0.62 ± 0.06 49.3 p<0.001 

* Előkezelési idő :  3 óra, oldószer: 30%-os DMSO  **  Előkezelési idő:   1óra, oldószer: Salsol   
*** Előkezelési idő : 1 óra, oldószer:  Bemért ASA-t  equivalens 1 molos NAOH-ban  oldottuk  
(PH: 7.4) és salsollal higítottuk  Kezelési volumen 1 ml/tskg 

 

5.2.3.4.  DIC modell kapcsán végzett vizsgálatok eredményei 

A referensek és a thioglycosidok hatására a véralvadási paraméterekben 

bekövetkező változások endotoxin adása nélkül és LPS kezelés mellett.  

 A hatástani előkísérletek alkalmával heparin és efegatran adásakor dózis függő 

megnyúlást figyeltünk meg az alvadási időkben (12. táblázat). Heparin mindkét vizsgált 

dózisban (50 és 100 IU/kg), mind TT-ben mind APTT-ben terápiás (APTT: 1.5-2.5; TT: 

3-4 szeres relatív alvadási idő) antikoaguláns hatást mutatott. Efegatrannal történt kezelés 

után TT-ben mindkét dózisnál, APTT-ben 0,5 mg/kg/h-nál alakult ki terápiás megnyúlás 
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a kontrollhoz képest. PT-ben egyik trombin inhibitor sem érte el a terápiás 2 - 2.5 - szeres 

relatív alvadási időt. A Salsollal (Sa) kezelt kontroll és a thioglycosidokkal kezelt 

csoportok között nem volt szignifikáns különbség az alkalmazott véralvadási tesztekben. 

DIC modellben az endotoxinnal kezelt csoportban (Sa/LPS csoport) a véralvadási 

paraméterek közül a PT és az APTT változott szignifikánsan mind az alapértékhez, mind 

a kontroll (Sa) csoporthoz viszonyítva, elsősorban a második LPS kezelés után két órával 

(16. táblázat). A véralvadási tesztekben tapasztalt változások kifejezettebbek voltak 

heparin és efegatran kezeléskor DIC modellben mint LPS adása nélkül. A Sa/LPS, 

39521/LPS és 39541/LPS csoportok között nem volt szignifikáns különbség ezekben a 

paraméterekben (16. táblázat). 

13. táblázat  Haemostasis paraméterek változása referens vegyületekkel történő infúziós  
kezelés után  (4h) nyulakban ( LPS nélkül) 

  Saline Heparin i.v. Efegatran i.v. 
Teszt Time 

h 
 

átlag± SE 

100 IU/kg/h 

átlag ± SE 

50 IU/ kg/h 

átlag ± SE 

0.5 mg/kg/h 

átlag ± SE 

0.25 mg/kg/h 

átlag ± SE 
PT  

  (rel.) ° 0 

2 

4 

1.00 ± 0.00 

1.00 ± 0.00 

1.02 ± 0.02 

1.00 ± 0.00 

1.21 ± 0.04* 

 1.32 ± 0.03** 

1.00± 0.00 

1.13 ± 0.02* 

1.18 ± 0.02* 

1.00 ± 0.00 

1.09 ± 0.03 

1.20 ± 0.07* 

1.00 ± 0.00 

1.04 ± 0.01 

1.10 ± 0.03* 
TT 

   (rel.) ° 0 

2 

4 

1.00 ± 0.00 

1.01 ± 0.01 

1.06 ± 0.02 

1.0 ± 0.0 

26.4 ± 0.9** 

26.4 ± 0.9** 

1.0 ± 0.0 

26.9 ± 0.7** 

26.9 ± 0.7** 

1.0 ± 0.0 

28.3 ± 3.8** 

34.4 ± 1.3** 

1.0 ± 0.0 

4.2 ± 0.7** 

5.9 ± 0.8** 
APTT  
(rel.) ° 

 

0 

2 

4 

1.00 ± 0.00 

1.13 ± 0.02 

1.06 ± 0.02 

1.00 ± 0.00 

3.54 ± 0.16** 

3.54 ± 0.16** 

1.00 ± 0.00 

2.53 ± 0.39** 

3.28 ± 0.36** 

1.00 ± 0.00 

1.34 ± 0.11 

1.50 ± 0.12** 

1.00 ± 00 

1.18 ± 0.04 

1.29 ± 0.04** 
DWBCL 
change 
(rel.)* 

0 

2 

4 

1.00 ± 0.00 

1.04 ± 0.12 

1.07 ± 0.16 

1.00 ± 0.00 

1.53 ± 0.06** 

1.27 ± 0.12* 

1.00 ± 0.00 

1.39 ± 0.11** 

1.10 ± 0.13* 

1.00 ± 0.00 

0.95 ± 0.08 

0.97 ± 0.08 

1.00 ± 0.00 

1.01 ± 0.06 

1.02 ± 0.07 

*p<0.05,  ** p<0.01 vs kontroll csoport   PT = protrombin idő,   TT = trombin idő, APTT = aktivált  
parcialis tromboplasztin idő,  DWBCL = higított teljesvér-alvadék lysis   ° rel. = relativ alvadási idő  

*rel. = relativ DWBCL   n = 8 
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A tesztelt anyagok hatása a vér TFPI szintjére endotoxin adása nélkül és LPS kezelés 

mellett. 
 A hatástani kísérletek alkalmával TFPI szintekben GYKI-39521-el, GYKI- 

39541-el és heparinnal történt kezelés után mért emelkedések dózis-hatás összefüggést 

mutattak. LPS adása nélkül a GYKI-39521 által kiváltott TFPI szint emelkedés (minkét 

tesztelt dózisban) a görbe alatti területek alapján, a vizsgált időtartam alatt hasonló volt 

mint a heparin kis dózisa után mért változás. A GYKI-39541-el történt kezelés hatására 

mérsékeltebb plazma szint emelkedést regisztráltunk. Efegatran az irodalmi adatokkal is 

összhangban (57) nem eredményezett szignifikáns változást a TFPI vérszintjében (30. 

ábra).  

 A plazma átlagos TFPI koncentrátciója nyúl DIC modellben a Sa/LPS csoportban 

magasabb volt mint a Salsollal kezelt kontroll csoportban és hasonló értékeket mutatott 

mint az efegatran/LPS csoport (31. ábra). A TFPI szintekben bekövetkező változás 

GYKI-39521, GYKI-39541 és UFH kezelés után hasonló volt DIC modellben mint az 

endotoxin adása nélkül (30, 31. ábra). 
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30. ábra A kezelés hatására kialakult TFPI szint változás %-ban kifejezve a kontroll értékhez (0 
idő) viszonyítva nyulakban (LPS nélkül) (A: 39521 és UFH, B: referensek, C: thioglycosidok)  
TFPI = szöveti faktor út inhibítor    n = 5-7 
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31. ábra   A kezelés hatására kialakult TFPI szint változás %-ban kifejezve a kontroll értékhez 

(0 idő=M1) viszonyítva nyulakban DIC modellben   

 A  A = LPS + Saline    B1= LPS + UFH 100 IU/kg/h   C1 = LPS + efegatran 0.50 mg/kg/h 

D1 = LPS + GYKI-39521 25.0 mg/kg p.o.   E1 = LPS + GYKI-39541 25.0 mg/kg p.o. 

B  A = LPS + Saline    B2 = LPS + UFH 50 IU/kg/h    C2 = LPS + efegatran 0.25 mg/kg/h  

     D2 = LPS + GYKI-39521 12.5 mg/kg p.o.    E2 = LPS + GYKI-39541 12.5 mg/kg p.o.     

Vérminta vétel M1, M2 és M3-nál (lásd protokoll)   M* = mérés  TFPI = szöveti faktor út 
inhibitor 
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A referensek és a thioglycosidok hatására a fibrinogen szintben bekövetkező változások 

endotoxin adása nélkül és LPS kezelés mellett.  

 LPS adása nélkül, statisztikailag szignifikáns, de kis mértékű fibrinogen szint 

csökkenést mértünk a GYKI-39541 25 mg/kg p.o. és az efegatran 0.5 mg/kg/h i.v. adása 

után. A heparin 100 E/kg/h i.v. dózisban kismértékben meghaladta az előző két anyag 

fibrinogen szintre gyakorolt hatását. A GYKI-39521 számottevő változást ebben a 

paraméterben nem okozott (14, 15 táblázat). 

Az LPS indukálta fibrinogén szint csökkenés a legutoljára (4h-val az első LPS 

adása után) vett vérmintában már meghaladta a 40%-t. A Sa/LPS, efegatran/LPS és 

heparin/LPS csoportok között nem volt szignifikáns különbség a fibrinogen szintben DIC 

modellben. Az endotoxin hatására bekövetkező fibrinogen szint csökkenés a 

thioglycosidokkal történő kezelés hatására szignifikáns mértékben visszaszorult (16. 

táblázat). 

A tesztelt anyagok hatása a vérsejtek számára (Plt, WBC) endotoxin adása nélkül és LPS 

kezelés mellett. 
 Endotoxin adása nélkül a vizsgált anyagok és a Salsollal kezelt kontroll csoport 

között az alkalmazott dózisokban nem volt szignifikáns különbség ezekben a 

paraméterekben (14. 15. táblázat). 

  LPS kezelés csökkenést eredményezett mind a fehérvérsejt (69%), mind a 

vérlemezke számban (36%). Különbséget figyeltünk meg a thioglycosidok és a 

referensek Plt számra gyakorolt hatását illetően DIC modellben. Míg az endotoxin 

hatására bekövetkező Plt csökkenés a thioglycosidokkal történő kezelés hatására 

szignifikáns mértékben visszaszorult, addig a heparin és az efegatran az LPS hatására 

bekövetkező változást nem tudta lényegesen gátolni. Az endotoxin hatására bekövetkező 

drasztikus WBC szám csökkenést, sem a referensek, sem a thioglycosidok nem tudták 

befolyásolni (16. táblázat). 
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14. táblázat    Fibrinogen szint és a hematológiai paraméterek változása nyulakban 
glycosidokkal  történő kezelés után 

Dózis : 25.0 mg/kg per os 

  Saline GYKI-39541 GYKI-39521 
 Óra átlag ± SE átlag ± SE átlag ± SE 

Fibrinogen  
 (↓%) 

0 
3 
5 

0.0 ± 0.0 
2.00 ± 1.33 
5.00 ± 2.69 

0.0 ± 0.0 
10.88 ± 2.30** 
  9.50 ± 2.95** 

0.0 ± 0.0 
3.28 ± 1.96 
0.0 ± 0.00 

WBC  
(x109/l) 

0 
3 
5 

8.33 ± 0.56 
9.90 ± 0.97 

10.29 ± 1.04 

5.50 ± 0.53 
9.02 ± 0.47 
8.60 ± 0.80 

6.50 ± 0.45 
9.77 ± 0.46 
8.43 ± 0.44 

PLT 
(x109/l) 

0 
3 
5 

420.8 ± 36.4 
423.2 ± 25.1 
412.7 ± 23.9 

408.2 ± 18.2 
391.5 ± 32.1 
390.3 ± 32.5 

477.5 ± 20.2 
493.8 ± 27.3 
474.3 ± 19.3 

  n=10 n=10 n=11 
  *: p<0.05, **: p<0.01 vs. salsollal kezelt kontroll csoport 
    PLT = thrombocyta szám, WBC = fehévérsejt szám 

15. táblázat    Fibrinogen szint és a hematológiai paraméterek változása  nyulakban 
heparinnal és efegatrannal történő kezelés után 

Paraméter Idő 
 

Salsol Heparin 
100 E/kg/óra 

Efegatran 
0.5 mg/kg/óra 

 óra Átlag ± SE Átlag ± SE Átlag ± SE 

Fibrinogen  
 (↓%) 

0 
2 
4 

0.00 ± 0.00 
1.50 ± 0.81 
2.67 ± 0.49 

0.00 ± 0.00 
14.46 ± 2.69** 
21.38 ± 1.37** 

0.00 ± 0.00 
7.57 ± 1.82** 

11.00 ± 1.59** 
WBC  

(x109/l) 
0 
2 
4 

8.33 ± 0.56 
9.90 ± 0.97 

10.29 ± 1.04 

7.83 ± 0.89 
6.89 ± 1.19 
6.49 ± 1.24 

7.51 ± 0.52 
5.34 ± 1.34 
5.23 ± 0.93 

Plt 
(x109/l) 

0 
2 
4 

420.8 ± 36.4 
423.2 ± 25.1 
412.7 ± 23.9 

428.7 ± 22.3 
388.8 ± 21.7 
338.1 ± 29.6 

446.1 ± 30.4 
411.3 ± 38.6 
352.4 ± 33.3 

  n=10 n=12 n=10 

   PLT = thrombocyta szám, WBC = fehévérsejt szám 
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A referensek és a thioglycosidok hatására a fibrinolysisben (DWBCL) bekövetkező 

változások endotoxin adása nélkül és LPS kezelés mellett nyulakon  

 Heparin kezelés hatására statisztikailag szignifikáns, de kis mértékű fibrinolysis 

fokozódást figyeltünk meg az alapértékhez viszonyítva, de a kontroll (Salsol) 

csoporthoz viszonyítva ez a változás nem szignifikáns (13. táblázat). A többi vizsgált 

vegyület szignifikáns eltérést ebben a paraméterben nem mutatott.  

 DIC modellben LPS adása után a fibrinolysis mértéke az első kezelés utáni 

negyedik órában több mint ötszöröse volt a kontroll csoport azonos időpontban mért 

értékének. Az endotoxin hatására bekövetkező fibrinolysis fokozódás a thioglycosidokkal 

és az efegatránnal történő kezelés hatására szignifikáns mértékben visszaszorult (16. 

táblázat). Heparin kezelés csak mérsékelt változást váltott ki ebben a paraméterben, a 

Sa/LPS csoporthoz viszonyítva (16. táblázat). 

Az FDP vérszinjében mért változások 

A vegyületekkel történő kezelés hatására LPS adása nélkül az FDP tesztben, a 

fibrinolysis vizsgálatakor kapott eredményekkel összhangban változás nem történt. 

DIC modellben az LPS hatására a fibrin/fibrinogen degradációs termékek magas 

szintje a fibrinolysis fokozódására utal (16. táblázat). Valamennyi vizsgált anyag 

szignifikáns csökkenést eredményezett az FDP vérszintjéban a Sa/LPS csoporthoz 

viszonyítva, de a GYKI-39521 protektiv hatása volt a legerősebb (16. táblázat). 
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16. táblázat   Referens vegyületek és az új  thioglycosidok hatása nyúl DIC modellben 

4h-val az első LPS beadása után 

 
  
Teszt 

LPS  
csoport 
vs. 

Heparin 
i.v.  IU/kg/h 
100           50 

Efegatran 
i.v.   mg/kg/h 
0.5           0.25 

GYKI 39521 
p.o. mg/kg 

25           12.5 

GYKI 39541 
p.o. mg/kg 

25            12.5 

 Norm  
érték 

           vs. 
  normal 

 
érték 

           vs. 
  normal 

 
érték 

          vs. 
normal 

 
érték 

        vs. 
normal 

 
érték 

APTT 
( x ↑) 

1.4 * 5 ++ 3.6 ++ 3 ++ 2 ++ 1.3 1.2 1.2 1.3 

PT 
(x ↑) 

1.5  * 1.43 1.38 1.55 1.5 1.3 1.3 1.4 1.3 

TT 
(x ↑) 

1.1 >31 ++ >27 ++ >37 ++ 19 ++ 1.1 1.05 1.1 1.1 

FBG 
(% ↓) 

41** 40 39 40.0 38.9 25 ++ 33 ++ 28 ++ 35 

FDP 
(range 
0-4) 

2.7** 2.3 1.6++ 1.1++ 0.1++ 0.0++ 0.2++ 0.0++ 1.0++ 

DWBCL 
( x ↑) 

5.5** 5.3 5.1 3.7++ 1.8++ 1.7+ 2.4+ 1.3++ 3.2++ 

PLT    
(% ↓ ) 

36* 31 29 21 18 13 ++ 15 ++ 11 ++ 18  ++ 

WBC  
(% ↓ ) 

69** 70 66 68 67 71 69 65 68 

A táblázat első oszlopában szereplő adatok az LPS csoportnak a kontroll (salsollal kezelt) csoporthoz 
viszonyított változását fejezi ki hányadosban (x) vagy százalékos (%) formában. A további oszlopok a 
paraméterekben bekövetkező változásokat jelzik hasonló módon a normál értékekhez viszonyítva. 
**p<0.01 vs. kontroll csoport   +p<0.05,++p<0.01 vs LPS csoport.  
APTT = aktivált partialis tromboplasztin idő, PT = protrombin idő, TT = trombin idő, FBG = fibrinogen 
szint, FDP = fibrin degradaciós termékek, DWBCL = higított vér lysis idő, PLT = thrombocyta szám, 
WBC = fehévérsejt szám   n = 8-16 
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Tútélési ráta DIC modellben 

 A Sa/LPS csoportban a túlélési arány 69 % volt. A mortalitás magasabb volt a 

nyulak azon csoportjaiban amelyek heparint vagy efegatrant kaptak, bár a Sa/LPS   

csoporthoz viszonyítva a különbség nem volt szignifikáns.  

 Az új antithromboticumok közül a GYKI-39521 mindkét dózisban a  GYKI-

39541 12.5 mg/kg-ban javított a túlélés arányán, azonban ez a változás a Sa/LPS 

csoporthoz viszonyítva statisztikailag nem volt szignifikáns, talán a relatív alacsony 

állatszám miatt (17. táblázat). 

 
 17. táblázat    Állatok túlélési aránya nyúl DIC modellben 

Csoport M2 M3 

Salsol 15/15 100% 15/15 100% 
Endotoxin 13/13 100% 9/13 69%* 
Heparin 
100 IU/kg/h + endotoxin 
50 IU/kg/h + endotoxin 

 
19/19 
17/17 

 
100% 
100%  

 
12/19 
11/17 

 
63%  
65%  

Efegatran 
0.50 mg/kg/h + endotoxin 
0.25 mg/kg/h + endotoxin 

 
14/15 
13/14 

 
93%  
93%  

 
9/15 
9/14 

 
60%  
64%  

GYKI-39521 
25.0 mg/kg p.o. +endotoxin 
12.5 mg/kg p.o. + endotoxin 

 
22/23 
22/23 

 
96%  
96%  

 
17/23 
17/23 

 
74%  
74%  

GYKI-39541 
25.0 mg/kg p.o. +endotoxin 
12.5 mg/kg p.o. + endotoxin 

 
23/28 
18/18 

 
82%  
100%  

 
18/28 
14/18 

 
64%  
78%  

*: p<0.05, vs. salsollal kezelt kontroll csoport 
 

5.2.4. “Food effect” vizsgálatok 

A patkányokon végzett etetéses kísérletek kapcsán megállapítható, hogy az 

elfogyasztott táplálék valamennyi vegyület esetében hatás csökkenést eredményezett, az 

éheztetett állatokban kapott eredményekhez viszonyítva. Mint az a 18. táblázat adataiból 

is kiderül, legjelentősebb hatásvesztést a GYKI-39484-es vegyület szenvedte el. 

Legkevésbé a GYKI-39541-es anyag aktivitását befolyásolta a táplálék, bár ez az anyag a 
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másik két új glycosidhoz viszonyítva, az adott dózisban, a TFPI szinteket kevésbé 

befolyásolta. 

 
18. táblázat   A glycosidok 12.5 mg/kg p.o. egyszeri dózisainak relatív  TFPI  szint 
növekedés/idő görbéiből számolt, a patkányok etetésekor bekövetkező hatás vesztése 

(%) 
 

Beciparcil GYKI-39484 GYKI-39541 GYKI 39521 

56 76 44 50 

 
Nyulaknak a normal TFPI szintje, emberhez és patkányhoz viszonyítva 

alacsonyabb, emiatt ezt a vizsgálatot ezeken az állatokon nem végeztük el.  

  

5.2.5. Vizsgálat 100 mg/kg p.o. dózisban 

Anticoagulans hatás 

100 mg/kg p.o. provokatív dózisban a vegyületek közül a GYKI-39521 a 

Beciparcilt felülmúlva szignifikáns, a kontrollhoz viszonyított másfélszeres relativ időt 

Heptestben kismértékben, sTT-ben jelentősen meghaladó (közel nyolcszoros relativ idő) 

antikoaguláns hatást ért el patkányokon. Ez az aktivitás dPT-ben, és a nyulakon mért 

paraméterekben nem jelentkezett. A GYKI-39541 esetében, bár mértünk statisztikailag 

szignifikáns eltéréseket, de ezek mértéke nem érte el a GYKI-39521-es aktivitását (19. 

táblázat).  
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19. táblázat   Glycosidok  hatása a véralvadási paraméterekre, vérlemezke számra  
és a vérzési időre a csúcshatás időpontjában 

Dózis: 100 mg/kg p.o. 

  GYKI 39521 
átlag ± SE 

GYKI 39541 
átlag ± SE 

Beciparcil 
átlag ± SE 

dPT (rel.) patkány 1.16 ± 0.03** 1.16 ± 0.02** 1.23 ± 0.03 
 nyúl 1.16 ± 0.02* 1.44 ± 0.08** 1.17 ± 0.06 
sTT (rel.) patkány 7.88 ± 0.18** 1.17 ± 0.04** 6.02 ± 0.78** 
 nyúl 1.19 ± 0.03* 1.29 ± 0.07* 1.35 ± 0.19* 
Heptest (rel.) patkány 1.58 ± 0.06** 1.22 ± 0.03** 1.35 ± 0.03** 
 nyúl 1.15 ± 0.03* 1.06 ± 0.02 1.27 ± 0.03** 

Plt    (% ↓ ) patkány 5.82 6.35 11.27 
 nyúl 6.73 7.54 12.45 
Vérzési idő (rel.) nyúl 1.36 ± 0.05* 1.29 ± 0.07* 1.43 ± 0.04* 

Táblázatban a kontrollhoz (0 idő) viszonyított relatív értékek ill. százalékos változások 
vannak fetüntetve   *: <0.05, **: p<0.01 vs. kontroll (0 idő)   n = 8-16 
dPT = higított protrombin idő  sTT = sensitiv trombin idő  PLT = thrombocyta szám, 

    
Dózis: 100 mg/kg p.o. 

 A                             sTT B                             Heptest 
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32. ábra   Glycosidok anticoaguláns hatása patkányokon                                             
sTT= szenzitív trombin idő 
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A TFPI vérszinjében mért változások  

A provokatív dózisban mért TFPI értékek alapján megállapítható, hogy mind 

nyulakon, mind patkányokon a GYKI-39521-nek a TFPI szintre gyakorolt hatása 

lényegesen meghaladta a GYKI-39541-es vegyületét, és patkányokon ez a különbség még 

kifejezettebben jelentkezett (33A, B ábra) Patkányokon a Beciparcil és a GYKI-39541 

TFPI szintre gyakorolt aktivitása mind a görbe alatti területek nagyságát, mind a hatás 

kinetikáját illetően minimális eltérést mutatott.  

 

Antithromboticus hatás 

A GYKI-39521, -39541 antithrombotikus aktivitásában nyulakon (sönt 

modellben) provokatív dózisban lényeges különbség nem mutatkozott, és az alacsonyabb 

25 mg/kg p.o. dózisban kapott értékekhez viszonyítva nem nőtt a thrombusképződést 

gátló hatás jelentős mértékben (33. C, D ábra). Patkányokon 100 mg/kg per os kezelés 

mellett Pescador modellben a GYKI-39521 antithrombotikus hatása - a korábban 

alacsonyabb dózisokban kapott eredményekkel összhangban - felülmúlta a Beciparcil és 

a GYKI-39541 aktivitását. A GYKI-39521-el 1 és 3 órában történt mérések azt mutatják, 

hogy bár 1 órás előkezelés után is 74 %-os gátló hatás alakult ki (TFPI szint  

csúcshatásának időpontja), de a 3 órás előkezelés után a gátlás magasabb, 86 % -os 

értéket ért el (sTT, Heptest csúcshatásának időpontja)  (32. ábra, 19. táblázat). 
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A    TFPI szint változás nyulakon B   TFPI szint változás patkányokon 
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C     Nyúl  sönt modellben D      Patkány vénás modellben 
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A GYKI-39521   G=56%*    n=5 
B GYKI-39541   G=53%*    n=5 
C Beciparcil        G=53%*    n=6 

G = Gátlás   *p < 0.001 
 

A   GYKI-39521    G=74%*   n=6 
B   GYKI-39521    G=86%*   n=6 
C   GYKI-39541    G=65%*   n=6 
D   Beciparcil         G=79%*   n=5 

G=Gátlás      * p < 0.001 

33. ábra   Glycosidok hatása patkányokon és nyulakon 100mg/kg p.o dózis adása után 
TFPI = szöveti faktor út inhibitor  AUC=görbe alatti terület 
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5.2.6. Tartós kezelés hatása a TFPI poolra 

A GYKI-39521-el patkányokon végzett tartós kezelés (12.5 mg/kg p.o.) hatására az 5. 

napon kapott TFPI szint emelkedések és thrombus súlyok (Pescador modellben) nem 

mutattak szignifikáns különbséget az első napon kapott értékekhez viszonyítva, így ennek 

alapján valószinűsíthető, hogy ennyi idő alatt az adott kísérleti elrendezésben a pool nem 

meríthető ki (20. táblázat).  

 
20. táblázat    GYKI-39521 12.5 mg/kg p.o. 5 napos kezelés hatása 

patkány Pescador  modellben 

Anyag Egyedi adatok 
Nedves thrombus súlya (mg) 

Átlag ± SE
(mg) 

Gátlás  
% 

TFPI ↑ 
% 

Plt 
változás %

Kontroll 18.4 22.1 25.4 24.2 25.2 - 23.1 ± 1.3    
Egyszeri 

adás 
4.0 4.7 4.8 5.0 7.5 - 5.2 ± 0.6 

p<0.001 
77 60 -3.4 ± 5.7 

5 napos 
kezelés 

4.4 4.2 5.3 4.9 4.5 6.7 5.1 ± 0.3 
p<0.001 

78 63 -11.6 ± 11.9

TFPI = szöveti faktor út inhibitor   PLT = thrombocyta szám  n=5-6 
 

5.2.7. Mellékhatás vizsgálatok: 

Vizsgálat 100 mg/kg p.o. provokativ dózisban 

 A vérzési idő vizsgálatok (19. táblázat) alkalmával nyulakon még 100 mg/kg p.o. 

dózisban sem mértünk kóros megnyúlást a vizsgált vegyületeknél (az értékek a normal 

tartományon - 4.5 perc - belül voltak).  

 A Plt számban (19. táblázat), jelentős csökkenést a kezelések hatására a vizsgált 

anyagoknál még 100 mg/kg p.o. adás után sem detektáltunk és a kezelések alatt egyik 

állatfajon sem észleltünk rosszullétet, vagy egyéb látható mellékhatást.  

Ismételt kezelések hatása 

Az ismételt kezelés hatására a Plt számban lényeges változás nem történt (20. 

táblázat). A vizsgálat eredményei alapján accumulatióra utaló elváltozást nem észleltünk. 
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6. Megbeszélés 

6.1. Peptidek: 

A trombin központi szerepet tölt be a véralvadás szabályozásában. Az érfal sérülése 

kapcsán szabaddá váló szöveti faktor az extrinsic mechanizmus révén kis mennyiségű 

trombin képződéséhez vezet (az extrinsic mechanizmust az utóbbi időben szokás iniciális 

fázisnak is nevezni). Az így képződött nyomnyi mennyiségű trombin pozitív 

visszacsatolás révén - az V. faktor a VIII. faktor és a XI. faktor aktiválásával (az intrinsic 

út is aktiválódik) - jelentősen megnöveli az enzimek keletkezésének sebességét, a 

trombin generációt (amplification loop, propagation phase) (58,59). 

Mint procoaguláns, a trombin hasítja a fibrinogént, 4 fibrinopeptid lehasad, az így 

létrejött fibrin monomerek polimerizálódnak fibrinné. Ugyancsak a trombin által aktivált 

XIII-as faktor hatására a fibrinszálak között kovalens keresztkötések jönnek létre, és 

kialakul a stabil fibrinháló. 

A trombin a vérlemezke aggregáció (vérlemezkék egymáshoz kapcsolódnak) egyik 

legerősebb ingere. Már 10-8 M koncentrációban hatékony. A thrombocyta aggregátum 

mechanikus akadályt képez a sérülés helyén. Ezen felül, a trombin-receptor aktivációja a 

vérlemezkék membránjának belső rétegéből a phosphatidylserinnek a külső rétegbe való 

transzpozícióját eredményezi. Az így szabaddá váló phospholipidek aktiválási felszínt 

formálnak a véralvadási kaszkád számára, elősegítik a véralvadási enzimrendszer 

komplexeinek kialakulását (59,102).  

Mint az előzőekből kitűnik, a trombin inaktiválása kulcsszerepet játszik a véralvadás 

szabályozásában. Szerte a világon ma is kiterjedt kutatások folynak orálisan aktív, 

hosszútávú kezelésre ill. prevencióra is alkalmas trombin inhibítorok kifejlesztlésére. 

A referens efegatrannal, és melagatrannal, valamint az új trombin inhibitorokkal végzett 

in vitro és in vivo összehasonlító kísérletek alapján az utódvegyületek közül három, a 

GYKI-66131, a -66319 és a -66323-as került részletes farmakológiai tesztelésre.  

A dolgozat témájául választott orális vizsgálatok azt mutatják, hogy valamennyi 

utódvegyület a nemzetközi ajánlásoknak eleget téve, dózis függő, terápiás hatást mutatott 

a véralvadási tesztekben (WBCT, TT, APTT) mindkét vizsgált állatfajon, és hasonló, sőt 

néhány paraméterben kifejezettebb inhibítor activitást mutattak, mint az  efegatran vagy 

melagatran. A vizsgált véralvadási tesztek közül, a TT a legszenzitívebb a trombin 
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inhibitor hatás detektálására. WBCT-ben mért eredmények alapján láthatjuk, hogy a 

peptidek az inhibitor aktivitásukat az intrinsic rendszerre, a vér összes alakos elemének 

jelenlétében is kifejtik, csakúgy mint plazmában, amit az APTT vizsgálatok adatai 

bizonyítanak.  

A trombin indukálta vérlemezke aggregációra kifejtett gátló hatás - az alvadási 

paraméterekkel összhangban - elérte mindhárom új peptid esetében a terápiás szintet a 

vizsgált dózisokban. 

A thrombosisokat többféleképpen is osztályozhatjuk. Leggyakrabban a thrombus 

helye szerint  történik az elkülönítésük.  

A vénás thrombosisok elsősorban az alsó végtagot érintik. Az esetek egy részében 

látványos térfogatkülönbség észlelhető a két alsó végtag között (occlusiv forma), máskor 

viszonylag tünetszegényen jelentkezik (nem occlusiv forma). Mindkét esetben fennáll a 

tüdőembolia veszélye. A mélyvénás thrombosis pathomechanizmusa tűnik leginkább 

tisztázottnak. Virchow 1856-ban megfogalmazott tétele a nevével fémjelzett triász ma is 

érvényes. A három tényező közül (endothel sérülés, stasis, a vér összetételének változása) 

közül kettőnek a találkozása eredményez thrombosist. A hatvanas évek végén Wessler 

ismert kísérlete tette érthetővé és általánosan elfogadottá a virchowi triászt. Ha a nyulak 

nyakán kipreparált vénán két ligaturával stasist hozott létre, ez önmagában nem okozott 

thrombusképződést. Ha a leszorítást megelőzően szöveti tromboplasztint vagy aktivált X 

faktort fecskendezett a nyulak vénájába a két ligatura között thrombus jött létre. Ugyanez 

az előkészítés stasis nélkül nem okozott vérrög képződést. Mások az endothel sérülését 

kombinálták a másik két beavatkozás egyikével pl. Pescador és munkatársai. A vénás 

thrombus főleg fibrint és vörösvértesteket tartalmaz (vörös thrombus)  (60,61). 

Az artériás thrombosisok pathomechanizmusa főleg a triász tényezőinek arányában 

különbözik a vénásétól. Az előtérben az érfal sérülése áll, a vér össztételének változása 

elsősorban a thrombocyták aktiválódásában mutatkozik. A stasis nem hiányzik, de a 

reológiai tényező változása az artériák vonatkozásában inkább rendellenes véráramlást 

jelent. Az artériás thrombus "fehér thrombus", mert elsősorban thrombocytákból áll, 

melyet fibrinháló tart össze és horgonyozza le az endothelhez. A felnőttek verőeres 

thrombosisának hátterében döntően artériabetegség, közelebbről artherosclerosis áll, 

mely sokszor évtizedekig nem okoz panaszt. Ha a maradék artériás lument hirtelen 

thrombus zárja el, akkor súlyos kórképeket okoz, pl. stroke, myocardialis infarctus, 
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arteriosclerosis obliterans alakulhat ki. Ma ezek a betegségek váltják ki a legnagyobb 

mortalitást  a fejlett országokban. 

A pathomechanizmusból következik, hogy a vénas thrombosis megelőzésének eszköze 

valamely anticoagulans és a stasis elkerülése, az artériás thrombosisé elsősorban a 

thrombocyta működést befolyásoló szerek valamelyike  (60,61). 

Különleges, közti helyet foglalnak el bizonyos intracardialis thrombosisok. Az aorta és a 

mitralis billentyű helyére ültetett mechanikus protézis és a krónikus pitvarfibrillació 

provokálhat thrombus képződést. A pathomechanizmus vegyes, artériás vérből keletkezik 

idegen felület (műbillentyű), illetve stasis (tág renyhén kontraháló pitvar) hatására a 

thrombus. Ugyancsak vegyes a pathomechanizmus extracorporalis keringés esetén 

kialakuló thrombusnál, pl. szivműtétek alkalmával. E kettősség a terápiás 

befolyásolhatóságukban is tükröződik. Alapkezelésnek anticoagulans (leggyakrabban 

cumarin, heparin) ajánlott, de előnyös annak kiegészítése thrombocyta gátlóval (pl. 

acetilszalicilsav) (61, 62, 63, 64, 65).  

Az antithrombotikus effectus megítélésére, a véralvadási paraméterek és a 

vérlemezkékre kifejtett hatás mérése mellett, szerte a világon kiterjedten alkalmaznak 

thrombosis modelleket. Az általunk beállított módszerekkel (lásd módszertan) az 

előzőekben felvázolt pathomechanizmusokat próbáltuk szimulálni.  

Az eredmények alapján látható, hogy valamennyi új peptid szignifikánsan csökkentette a 

thrombus súlyát mélyvénás thrombosis modellben patkányon, csakúgy mint 

extracorporális arteriovenosus sönt modellben nyúlon, és minden vegyület felülmúlta a 

terápiás 50 %-os gátlást. Ezekben a modellekben a vegyületek antithromboticus hatását 

tekintve lényeges különbség nem volt. A GYKI-66131 protective hatása volt a 

legerősebb az arterias modellben, ami összhangban van az aggregátios vizsgálatoknál 

kapott eredményekkel. A további három peptid közül a referens efegatran érte még el a 

terápiás (50%-os gátlás) szintet, bár a másik két új vegyület is megközelítette ezt a 

küszöböt. 

A nyulakon és patkányokon végzett összehasonlító vizsgálatok alapján látható, hogy 

valamennyi utódvegyület megközelítette, vagy meghaladta az efegatran hatását. A 

nyulakon végzett kisérletek alkalmával a thrombus súlyon felül, egyéb paraméterek 

(véralvadási paraméterek, plt aggregáció, plt szám) párhuzamos mérésének segítségével 

megállapíthattuk, hogy az antithrombotikus hatás jól korrelált a trombin indukálta 
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vérlemezke aggregációs vizsgálatok eredményeivel, valamint az anticoaguláns 

aktivitással (elsősorban a trombin idővel).  

Mindezek az eredmények egyúttal azt is jelzik, hogy az inhibitorok -elsősorban a 

GYKI-66131- artériás és vénás rendszerben, valamint extracorporális keringés esetén, 

idegen felület jelenlétében is jelentős protektív hatást fejtenek ki. 

 Mint arról már korábban is esett szó, klinikai megfigyelések igazolták, hogy a 

gyógyszerek biológiai hasznosíthatóságában mutatkozó különbségek jelentősen 

befolyásolják a gyógyszeres terápia sikerét. Azt, hogy a per os adott készítmény hány 

százaláka éri el a vérkeringést, az elsősorban az anyag gastrointestinális felszívódásától 

és a metabolizmusától függ (66,67).  

Mérések szerint a testidegen anyagok, így az oralisan adott gyógyszerek is elsősorban a 

vékonybélben szívódnak fel. Az aminosavak, valamint a di- és tripeptidek jelentős része 

aktív transzporttal jut át a luminalis membránon a vékonybélben. Az oligopeptid 

transzporter Pep T1 felelős a di és tripeptidek transzportjáért az emlősök 

bélrendszerében. In vitro vizsgálatok szerint a nyúlak, patkányok és emberek Pep T1 

szerkezete jelentős hasonlóságokat mutat és alkalmas semleges, savas és bázikus  

karakterű di- és tripeptidek, valamint peptidomimetikumot aktív transzportjára (112,113). 

Oralis biológiai hasznosíthatóság alatt értjük a per os adott farmakon azon hányadát, 

amely  eléri a szisztémás keringést (66,67,68). 

Az általunk elvégzett kísérletek adatai azt mutatták, hogy az oralis biológiai 

hasznosíthatóság a peptidek szerkezetétől, és a kísérleti állat fajától is nagymértékben 

függött. A nyulakon legjobb oralis hasznosulást mutató (50,8%) GYKI-66319-es 

vegyület pl. patkányokon lényegesen gyengébb (10 %-os) eredményt nyújtott. A másik 

három vegyület esetében ez a különbség kisebb mértékű volt. Az oralis felhasználhatóság 

szempontjából az utódvegyületek mindkét állatfajon felülmúlták a referens Efegatrant. A 

GYKI-66131-es vegyület mind nyulakban, mind pedig patkányokban elérte, illetve 

meghaladta a 20 %-os értéket (Ximelagatran: Exanta® orális hasznosulása 20%: lásd 

bevezető). Az adatok kiegészítéséhez további részletes farmakokinetikai vizsgálatok 

szükségesek. 

 Mint arról már a bevezetőben esett szó a gyógyszerek és élelmiszerek között 

fellépő kölcsönhatások lényege a gyógyszerhatás változása a közel azonos időben 

elfogyasztott étel (és folyadék) következményeként. Ezek a kölcsönhatások általában 
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elkerülhetők, a gyógyszerszedés és az étkezés időpontjának megfelelő megválasztásával. 

Az etetéses kísérleteink eredményei arról adtak felvilágosítást, hogy az elfogyasztott 

táplálék szerkezet-függő, különböző mértékű, de mindkét vizsgált peptidet (GYKI-

66131, efegatran) érintő anyaghatás-csökkenést váltott ki, az éheztetett állatokban kapott 

eredményekhez viszonyítva.  

Nyulakon történt vizsgálatok alkalmával az efegatran esetében, ha a kezelés 

közvetlenül a táplálék bevitele után történt, az anyag jelentős aktivitás-vesztést 

szenvedett, és az étel a hatás kifejlődését is késleltette. GYKI-66131 esetében azonos 

kezelési feltételek mellett csak mérsékelt aktivitás csökkenést láttunk, bár a hatás 

kifejlődése itt is eltolódott. Ha a kezelés után 1 órával kapták az állatok a tápot, mindkét 

trombin inhibitor esetében csökkent a hatás időtartama, de GYKI-66131 esetében, az 

efegatrannal ellentétben a hatás maximuma nem változott. A hatásvesztés mindkét 

vegyület esetében kisebb volt ennél a kezelési protokollnál. 

Komoly különbségek láthatók a két vizsgált állatfaj esetében, a táplálék adásakor 

bekövetkező hatásvesztés mértékében (ha a kezelés közvetlenül a táplálék bevitel után 

történt). Az adatokat figyelembe véve úgy látszik, hogy patkányoknál az u.n. "food 

effect", az efegatran adásakor volt mérsékeltebb az új peptidhez viszonyítva, bár a 

különbség a két vegyület között kisebb volt mint nyulak esetében . 

Ezek a vizsgálatok azt mutatják, hogy a különböző állatfajokon kapott eltérő eredmények 

alapján, ebben a vonatkozásban, nehéz prognosztizálni az embereken várható hatásokat. 

A "food effect" korrekt megitéléséhez további vizsgálatokra van szükség. 

 A mellékhatások feltérképezésére irányuló kisérletek adatai azt igazolták, hogy a 

GYKI-66131 a referens efegatranhoz hasonlóan, sem provokatív dózisban (100 mg/kg 

p.o),  sem tartós (7 napos) kezelés alkalmával nem okozott kóros változást sem a vérzési 

időben, sem a plt számban. Az egyhetes ismételt kezelés alkalmával sem a heparin 

adásakor előforduló HIT-re jellemző plt szám csökkenés (lásd bevezető), sem 

accumulacióra utaló változás nem alakult ki. Az irodalmi adatok azt mutatják, hogy r-

Hirudinnal történt kezelés, elsősorban vesebetegek körében a  gyógyszer accumulacióját 

eredményezte, ami fokozta a vérzéses szövődmények kockázatát (71).  
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6.2. Glycosidok 

A szöveti faktor (TF) - mint arról már korábban is esett szó - a legfontosabb 

triggere a véralvadásnak mind fiziológiás körülmények között, mind pathológiás 

folyamat által kiváltott thrombosisban. A vérrel érintkező sejtek (endothel sejtek, a vér 

alakos elemei) élettani viszonyok között nem tartalmaznak szöveti faktort. A vasculatura 

sérülésekor a subendothelialisan elhelyezkedő szöveti faktor érintkezésbe kerül a keringő 

vérrel. A TF N-terminalis része extracellulárisan helyezkedik el, melyhez erőteljesen 

kötődik a VII. faktor, s az így kialakuló TF-VIIa faktor komplex Ca2 és phospholipid 

jelenlétében képes aktiválni a X faktort és a IX. faktort. Az aktív IX. faktor szintén a Xa 

faktor képződését segíti elő. A Xa faktor hatására jön létre a protrombin-trombin 

átalakulás. Mai ismereteink szerint a TFPI - elsősorban a TFPI-1, (a TFPI-2 gyengén 

gátolja a véralvadási faktorokat) - az egyetlen lényeges fiziológiás inhibitora a szöveti 

faktor mediálta kezdeti véralvadási folyamatoknak (8,72,73,103). A TFPI (fiziológiás 

koncentrációban) a véralvadási folyamatok korai szakaszát két lépcsőben gátolja. Először 

Xa véralvadási faktorhoz kötődik, majd a FXa/TFPI komplex a TF/FVIIa komplex-hez 

kötődve egy quaterner komplexet hoz létre, ily módon képes a Xa és a TF/FVIIa komplex 

gátlására (lásd 9.ábra). Egyes irodalmi adatok szerint -elsősorban nagyobb 

koncentrációban- a TFPI képes a TF/FVIIa komplex direkt gátlására is (8, 22, 

73,103,108,109). 

Mint arról már a bevezetőben esett szó, a TFPI szintézise főleg az endothel sejtekben 

történik. Intravasculárisan három különböző poolban található meg. Legnagyobb része az 

érfalhoz kötött (50-80%). A TFPI kisebb része a plasmában kering, vagy a thrombocyták 

felszínéhez kötött. A plazmatikus TFPI 85 %-a lipoproteinhez kötött formában van jelen. 

Anticoagulans hatással azonban elsősorban a szabad TFPI rendelkezik (22, 23).  

Az intézetünkben elindult glycosid típusú antithromboticum kutatás elméleti 

alapja az az irodalomból ismert tény volt, hogy a glycosaminoglicánok (GAG) mint pl. a 

pentosan polyphosphat, vagy a heparinok (UFH, LMWH) képesek a TFPI vascularis 

poolból való felszabadulását kiváltani, mind subcutan, mind intravénás adás után. Egyes 

kutatók szerint (lásd korábban) terápiás dózisú UFH nem csak a TFPI felszabadulását 

váltja ki az endothel sejtekből, hanem a szintézist is fokozza, és ez a hatás dózisfüggő 

(21, 22, 23, 73, 89). Ha azonban ex vivo adtak heparint a vérhez, vagy a plazmához a 

TFPI koncentráció nem változott (5, 23).   
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A referens Beciparcillal, valamint a glycosidokkal végzett előzetes összehasonlító 

vizsgálatok alapján az utódvegyületek közül három, a GYKI-39521, -39541, -39484, 

került részletes pharmacológiai tesztelésre. A dolgozat témájául választott orális 

vizsgálatok azt mutatják, hogy a vegyületek a konvencionális véralvadási paraméterek 

mérésekor (APTT, TT, PT) a vizsgált dózisokban számottevő eltérést nem mutattak. 

A GYKI-39521 a gyenge trombin inhibitor hatás monitorozására alkalmas sTT-ben 100 

mg/kg p.o. dózisban a Beciparcilt felülmúlva szignifikáns prolongációt eredményezett 

patkányokban. A FXa gátlás kimutatására használatos Heptestben a 3 anyag közül 

(GYKI-39521, -39541, Beciparcil) egyedül a GYKI-39521 váltott ki a kontrollhoz 

viszonyított másfélszeres relatív időt meghaladó megnyúlást patkányokban. Az extrinsic 

rendszerre kifejtett gyenge antagonista hatás mérésére bevezetett dPT-ben egyik glycosid 

sem váltott ki számottevő aktivitást. A nyulakban mért változások egyik vegyület 

esetében sem mutattak értékelhető anticoagulans hatást. (A GYKI-39484 vizsgálatára 

elsősorban szintézis problémák miatt, ebben a dózisban már nem került sor). 

A véralvadási paraméterekben kapott eredmények összhangban vannak az irodalomban 

közölt adatokkal, mely szerint állatkísérletekben rTFPI-al végzett kezelés alkalmával 

noha jelentős dózisfüggő antithrombotikus hatást értek el nyúl vénás thrombosis 

modellben, az alkalmazott 5, 10, 20, 40 µg/kg egyszeri  i.v.  dózisokban, de csak a 

legnagyobb dózis váltott ki számottevő megnyúlást Heptestben, bár az anticoagulans 

hatás ebben a paraméterben is rövidebb ideig tartott, mint az antithromboticus hatás. A 

párhuzamosan mért konvencionális véralvadási tesztekben (APTT, PT és TT) értékelhető 

változás a kezelés hatására nem történt (56). Jelenleg a TFPI anticoagulans hatásának 

megbízható monitorozására nincs általánosan elfogadott standard módszer (80). Saját 

eredményeink -az irodalmi adatokhoz hasonlóan- azt mutatták, hogy az antithromboticus 

hatás és a Heptestben mért anticoaguláns hatás nincs teljes összhangban egymással. Ezt 

némileg megmagyarázhatja az a korábban ismertetett irodalmi adat, mely szerint a TFPI 

képes a TF/FVIIa komplex direkt gátlására is (73, 108,109). 

A TFPI vérszinteket TFPI aktivitás assay alkalmazásával követtük patkányokban 

és nyulakban egyaránt. Az önkontrollos kísérletek során valamennyi tesztelt anyag dózis-

hatás összefüggést mutatott a TFPI szintek mérése alkalmával, bár a változás mértéke 

különböző. Látható, hogy a GYKI-39521 és -39484 eredményezték a legnagyobb 

mértékű vérszintet. Figyelemre méltó, hogy a GYKI-39541, bár antithrombotikus 
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effektus tekintetében (lásd később) nem maradt el jelentősen az előző két vegyülettől, 

lényegesen kisebb TFPI szint emelkedést eredményezett. A referens Beciparcillal történt 

kezelés után mértük a legkisebb TFPI szint változást. 

A thrombosisok különböző formáinak pathogeneticai hátteréről korábban a peptidek 

kapcsán már szót ejtettünk. Az ott leírtakon kívül, meg kell említeni a TFPI thromboticus 

állapotokban játszott szerepét is. Úgy tűnik, hogy hatása a microvasculatura 

thrombosisaiban (pl. szeptikus DIC) a legfontosabb, de jelentős a védő szerepe artériás 

thrombosisokban is (8, 72, 73, 83, 97). A TFPI képes gátolni a thrombosis okozta 

elzáródást atheroscleroticus erekben. A szakirodalomban számos közlemény jelent meg 

az utóbbi időben, amelyek szerint az atheroscleroticus plakkok sok olyan sejtet 

tartalmaznak amelyek TF-t szintetizálnak, pl. fibroblastok. A plakk rupturát követően, a 

szöveti faktor érintkezésbe kerül a keringő vérrel, amely az extrinsic véralvadási rendszer 

aktiválódása révén thrombus képződéshez vezet (27, 28.). A legutóbbi eredmények 

alapján a TFPI hatásos lehet instabil angina és myocardialis infarctus kezelésében (8, 27, 

73, 97). Irodalmi adatok alapján úgy tűnik, hogy a szabad TFPI alacsony vérszintje, 

genetikai abnormalitása, jelentős rizikó faktor vénás thrombosis kialakulában is, bár 

ebben a kórképben a TFPI protectiv hatása talán mérsékeltebb, mint DIC-ben, vagy az 

artériás thrombosisokban (72, 80, 81, 82). Más szerzők adatai szerint, a lokálisan adott 

TFPI megelőzte a vénás thrombosis kialakulását, és a heparin kezelés egy lehetséges 

alternativájának tartják  (97, 98). 

A thrombosis modellekben kapott adatok alapján, valamennyi vegyület dózisfüggő 

antithromboticus hatást mutatott.  

A mi tesztrendszereinkben (arteriás, vénás és arterio-venouos  sönt modellben) a GYKI-

39521, -39484 hatása közel azonos és, a -39541 antithrombotikus aktivitása sem marad el 

lényegesen az előző vegyületektől. A referens Beciparcil protectív hatása gyengébbnek 

bizonyult.  

Mélyvénás modellben kapott eredmények alapján a GYKI-39484-s vegyület kis 

mértékben meghaladta, de a GYKI-39521-s is megközelítette a Warfarin 

antithromboticus hatását. A thioglycosidok esetében azonban a protectív hatás már a 

kezelés után 2-3 órával kialakult. Warfarin esetében terápiás szintű anticoagulans hatás 

20h -3 nap alatt alakul ki (10,101). 

Az artériás modellben kapott adatok alapján megállapítható, hogy a vizsgált új 
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vegyületek közül (GYKI-39521, GYKI-39541) a GYKI-39521 mutatta a 

legkifejezettebb, a referensekhez (ASA, Efegatran) hasonló antithrombotikus aktivitást, 

meghaladva az 50 %-os terápiás szintet (60.7%). Azonos feltételek mellett a GYKI-

39541 a terápiás szintet megközelítő de a GYKI-39521-nél gyengébb hatást ért el 

(49.3%,). Ebben a modellben a GYKI-39484-s vegyület vizsgálatára (elsősorban kémiai 

okok miatt) már nem került sor. Artériás modellben a GYKI-39521 és GYKI-39541 

esetében magasabb dózisra volt szükség a terápiás hatás eléréséhez, mint az ugyancsak 

patkányokon végzett vénás modellben. Modellünkben az Aspirin által kiváltott 

antithromboticus hatás összhangban van az irodalomban leírtakkal (104,110). 

Ez az eredmény, valamint az a tény, hogy a GYKI-39541 antithrombotikus effektus 

tekintetében nem maradt el jelentősen a GYKI-39521-től, felveti a TFPI szint 

befolyásolásán kívül, egyéb hatásmechanizmusok lehetőségét. 

Patkányokban már alacsonyabb orális dózisokban (pl.- a GYKI-39521 mélyvénás 

modellben 2mg/kg-ban, arteriás modellben 12.5 mg/kg-ban) terápiás antithrombotikus 

hatást mértünk, nyulakban azonban csak 25 mg/kg-ban értünk el terápiás thrombus súly 

csökkenést az arteriovenosus sönt modellben annak ellenére, hogy a relatív TFPI szint 

emelkedés ebben a dózisban, ezeken az állatokon is az 50 %-t meghaladta. Az eltérő 

eredmények a fajokra jellemző eltérő TFPI szintekkel is összefüggésben lehetnek, 

ugyanis a nyulak normál vérszintje (functional concentration) 3-5 ng/ml, a patkányoké 

25-30 ng/ml. Ebből adódóan a nyulakban mért 50%-t meghaladó növekedés is a 

patkányokéhoz viszonyítva alacsony vérszintet jelent. Az ember vérszintje 47-63 ng/ml, 

ezért a patkányokban kapott eredmények ebben a vonatkozásban jobban prognosztizálják 

az emberben várható hatást (74, 97, 111). Az arterio-venouos  sönt modellben a kapott 

értékeknél ugyancsak figyelembe kell venni, hogy az endothel az extracorporalis keringés 

miatt lokálisan nem befolyásolta a folyamatokat.  

 Az eddigi adatok alapján a vegyületek hatására, a szervezetben meglévő 

természetes inhibitor, a TFPI vérszintje megemelkedik. Ennek a hatásnak az általunk 

vizsgált új molekulák esetében - szerkezettől függően, eltérő mértékben – nagy 

valószínűséggel szerepe van az antithrombotikus effektus kiváltásában, feltehetően más, 

eddig még nem ismert tényezőkkel együtt, melyek tisztázására további vizsgálatok 

szükségesek. 

A disseminalt intravascularis coagulatio (vagy thrombosis) a DIC, a thrombosis 
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legszínesebb, ezért gyakran nehezen felismerhető alakja. A DIC különböző 

alapbetegségek talaján kialakuló secunder kórkép.  A kiváltó ok sokféle lehet, gyakran 

több faktor együttesen hozza létre. Ezek közül azokat a tényezőket emelném ki, 

amelyeknek előfordulása a leggyakoribb. 

Bakteriális fertőzések: Pl. Gram negatív fertőzés esetén az endotoxin az elsődleges 

kiváltó ok. Ma már igazolt tény, hogy  az endothelsejtek és monocyták - melyek 

fiziológiás körülmények között nem szintetizálnak TF-t - endotoxin és az általa generált 

citokinek (TNFα, IL-1β, IL-6) hatására képesek a TF expressziójára (75,76, 77). 

Daganatos megbetegedésekben leggyakrabban a malignus sejtek felszínén expresszálódó 

TF, valamint a rákos sejtek által termelt, a X faktort közvetlenül aktiváló un. "cancer 

procoagulans", felelős a véralvadási rendszer aktivációjáért (75, 78, 84).  

Súlyos trauma esetén a roncsolódott szövetekből a keringésbe jutó tromboplasztin (TF + 

phospholipid) a kiváltó tényező (75, 78). 

Szülészeti történések során a placentából ill. a magzatvízből származó tromboplasztin jut 

az anyai keringésbe (75, 78). 

A betegség klinikai megjelenési formája lehet thrombosis, kiterjedt vérzés, vagy 

akár a kettő kombinációja. A DIC annak eredménye, hogy nagy mennyiségben képződő 

trombin és plasmin kerül be a keringésbe. A trombin keletkezésében a fentebb említett 

mechanizmusok játszanak szerepet, a plasmin megjelenésében pedig, a plasminogen 

activátorok endothel sejtekből történő fokozott felszabadulásának lehet jelentős szerepe. 

A cirkuláló trombin váltja ki a disseminalt coagulaciót (abnormális fibrinlerakódás a 

micro- és makrokeringésben). A microthrombus képződés, lokalizációtól függően 

különböző szervek pl. tüdő, vese, máj stb. működési zavarát idézheti elő. Súlyos esetben 

több szerv működése is károsul (multiorgan failure). A folyamatot tovább rontja a 

fiziológiás anticoaguláns mechanizmusok diszfunkciója, pl: antitrombin szint csökkenés, 

protein C, protein S elégtelenség (24,78,79). 

DIC-ben, a fibrinolítikus rendszer kóros működésekor a keringő plasmin a fibrin 

mellett a fibrinogént is bontja. A hyperfibrinolísis eredményeként fibrin/fibrinogen 

degradációs termékek (FDP) képződnek. Az alvadási faktorok elhasználódnak, ill. 

sérülnek (pl. plasmin az V. faktort is hasítja).  Mindezen tényezők együttesen, fokozzák 

a vérzékenységet (78,79).  

 A DIC therápia elsődleges célja az alapbetegség eliminálása, ha erre lehetőség 
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van. A kezelést nehezíti hogy egyes esetekben a DIC gyors lefolyású, gyakran halálos 

kimenetelű, és nincs idő vagy lehetőség az alapbetegség meggyógyítására. A DIC 

kezelése a mai napig problémát jelent, a kórképnek még nincs nemzetközileg elfogadott 

hatékony therápiája (78). Jelenleg véralvadás gátlóként antitrombin, aktivált protein C 

concentrátum és elsősorban manifest thrombózisok alkalmával heparin adására kerül sor. 

Az elhasználódott véralvadási faktorok és vérlemezkék pótlására friss plasmát, vért, 

valamint thrombocyta koncentrátumot kaphatnak a betegek. Egyes szerzők szerint súlyos 

hyperfibrinolysis esetén plasmin inhibitorokkal -pl. EACA (ε-amino-capron sav) vagy 

Gordox (aprotinin) -történő kezelésre is szükség lehet (78,92).  

Tifacogin (Chiron Corp/Pharmacia Corp), egy recombináns humán TFPI (rTFPI) 

(lásd bevezetés) teljesen legátolta az endotoxin indukálta trombin generatiót egészséges 

önkéntesekben. A rTFPI javította a túlélés arányát sepsisben és DIC-ben különböző állat 

modellekben (24, 25, 87, 97). 

 A DIC modellben referensként alkalmazott két vegyület közül, a Heparin 

anticoagulans hatását elsősorban a serpinek (serin proteas inhibitorok) - antitrombin és 

heparin cofaktor II - segítségével fejti ki (86). Mindemellett azonban, mint erről már 

korábban szó esett, a TFPI releasét is képes fokozni, amint ezt az irodalmi adatok (21, 22, 

23, 73, 88) és a saját méréseink egyaránt igazolták. A másik referens az Efegatran, egy 

AT independens trombin inhibitor, amely vegyület -mind az általunk, mind amerikai 

kutatók által végzett mérések alapján- a TFPI releasét nem tudja befolyásolni (90, 91). 

 Az endotoxin indukálta coagulációs aktiváció azt a klinikai folyamatot szimulálja, 

amikor egy Gram-negatív szepszis talaján fejlődik ki a DIC a betegben (54). Az általunk 

alkalmazott nyúl DIC modellben endotoxin hatására bekövetkező változások (lásd 

eredményeknél leírtak) összhangban vannak a Sherer és munkatársai által leírt vizsgálati 

eredményekkel (54). Mindkét ebben a modellben tesztelt thioglycosid (GYKI-39521 és 

GYKI-39541) a referens trombin inhibítoroknál jobban gátolta a fibrinogénszint 

csökkenését, a fibrinolízist, a fibrindegradációs termékek megjelenését, valamint a 

vérlemezkeszám csökkenést. A heparin fibrinilysisre gyakorolt hatásánál (az LPS 

indukálta fibrinolizis fokozódás nem mérséklődött) érdemes megjegyezni, hogy irodalmi 

adatok szerint az UF heparin csakúgy mint az LMWH növeli a vér plasminogen activátor 

szintjét (93). 

Az endotoxin-indukálta leucopenia kiváltásában egy citokinnek a TNF-α-nak (tumor 
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necrosis faktor α) tulajdonítanak szerepet (94). Az LPS indukálta WBC változást sem a 

glycosidok, sem a referensek nem befolyásolták. 

A TFPI plazmaszintjének az emelkedését figyelték meg DIC-es betegeken (95, 96, 97). 

Ezzel a human adattal összhangban, a plazma átlagos TFPI koncentrátciója a mi nyúl 

DIC modellünkben is magasabb volt a Sa/LPS csoportban, mint a Salsollal kezelt 

kontroll csoportban, és hasonló értékeket mutatott mint az efegatran/LPS csoport.  

A heparin, GYKI-39521 és GYKI-39541 adásakor a hatástani kísérletekben (LPS adása 

nélkül) szignifikáns TFPI szint a emelkedéseket mértünk. DIC modellben az említett 

anyagok hatására ebben a paraméterben lényeges változás nem történt. 

DIC modellben a referens anticoagulánsok a mortalitást nem csökkentették az LPS 

kontroll csoporthoz viszonyítva. Az új antithromboticumok közül a GYKI-39521 

mindkét dózisban növelte a túlélés arányát, de ez a különbség nem volt statisztikailag 

szignifikáns, amiben szerepe lehet a relatíve alacsony állatszámnak. 

Összegezve elmondhatjuk, hogy a vizsgált vegyületek közül a GYKI-39521 protectiv 

hatása volt a legkifejezettebb, és a heparin kezelés eredményezte a legmérsékeltebb 

változást. A heparin hatástalansága kapcsán meg kell jegyezni, hogy DIC-es betegekben ha 

az AT szint kisebb mint 50%, a heparin kezelés hatástalan. Ilyenkor a betegeknél AT 

pótlására kerülhet sor. Az általunk végzett kísérletek során AT szint monitorozás nem 

történt. 

 A gyógyszerek és élelmiszerek között fellépő kölcsönhatásokról és 

következményeiről a peptidek kapcsán már szót ejtettünk.  

 Az etetéses kísérleteink eredményei arról adtak felvilágosítást, hogy az 

elfogyasztott táplálék szerkezet-függő, különböző mértékű, de a peptidekhez hasonlóan 

valamennyi vizsgált vegyületet (Beciparcil, GYKI-39484, GYKI-39521, GYKI-39541) 

érintő anyaghatás-csökkenést váltott ki, az éheztetett patkányokban kapott 

eredményekhez viszonyítva. Legjelentősebb hatásvesztést a GYKI-39484-es vegyület 

szenvedte el. Legkevésbé a GYKI-39541-es anyag aktivitását befolyásolta a táplálék, bár 

ez az anyag a másik két új glycosidhoz viszonyítva, az adott dózisban, a TFPI szinteket 

kevésbé befolyásolta. A peptideknél megfigyelt fajspecifikus különbségeket nem tudtuk 

feltérképezni, mert a nyulak normal TFPI szintje, emberhez és patkányhoz viszonyítva 

alacsonyabb, így a változások nehezebben detektálhatók. Erre a kérdésre csakúgy, mint 

az oralis hasznosulásra, a későbbiek során részletes farmakokinetikai vizsgálatok 
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adhatnak választ.  

 A mellékhatások felderítésére irányuló kísérletek adatai azt igazolták, hogy a 

GYKI-39521, GYKI-39541 a referens Beciparcilhoz hasonlóan, még provokatív 

dózisban (100 mg/kg p.o) sem okozott kóros változást sem a vérzési időben, sem a plt 

számban (primer haemostasis nem károsult).  

 Az 5 napos ismételt kezelés alkalmával accumulacióra utaló változást nem 

tapasztaltunk. Ennyi idő alatt jelentős plt szám csökkenés sem alakult ki. 

Különböző szerzők vizsgálatai alapján heparin ismételt adásával a TFPI pool nem 

merül ki. Például ortopédiai mütétek alkalmával, tartósan Enoxaparinnal (LMWH) kezelt 

betegekben, rendszeres vizsgálatok során emelkedett TFPI szinteket mértek (97, 99, 100). 

A mi vizsgálataink az említett irodalmi adatokhoz hasonlóan azt mutatták, hogy a GYKI-

39521-el patkányokon végzett tartós kezelés hatására az 5-dik napon kapott TFPI szint 

emelkedések és thrombus súlyok (Pescador modellben) nem mutattak szignifikáns 

különbséget az első napon kapott értékekhez viszonyítva.  
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7.  Következtetések 

Peptidek: 

A részletesebben vizsgált 3 vegyület (GYKI-66131, -66319, -66323) közül 

elsősorban a thrombosis modellekben kapott eredmények, valamint az oralis hasznosulás 

miatt a GYKI-66131 jelű vegyületet tartjuk továbbfejlesztésre leginkább alkalmasnak, de 

a gyógyszerjelölt kifejlesztéséhez további biológiai vizsgálatok szükségesek.  

1. A dolgozat témájául választott orális vizsgálatok azt mutatták, hogy a GYKI-66131 

a referenseket több paraméterben felülmúló, terápiás anticoagulans és antiplatelet 

hatást váltott ki mindkét vizsgált állatfajon (nyúl, patkány).  

2. Valamennyi peptid dózisfüggő aktivitást mutatott. A GYKI-66131 aktivitása és 

hatástartama megfelel a klinikai elvárásnak.  

3. A vegyületek állatkísérletekben mutatott jelentős véralvadást és plt. aggregációt 

gátló hatása elsősorban a trombin gátláson alapul.  

4. A nyulakon és patkányokon thrombosis modellekben kapott eredmények azt 

mutatják, hogy az inhibítorok -elsősorban a GYKI-66131- artériás és vénás 

rendszerben, valamint extracorporális keringés esetén, idegen felület jelenlétében is 

jelentős protektív hatást fejtettek ki, ami széleskörű alkalmazás lehetőségét jelzi.  

5. Az etetéses kísérleteink alkalmával az elfogyasztott táplálék szerkezet-függő 

anyaghatás csökkenést váltott ki, az éheztetett állatokban kapott eredményekhez 

viszonyítva. 

A ”food effect“ kísérletek jelentős species függést mutattak. A különböző 

állatfajokon kapott eltérő eredmények alapján, nehéz prognosztizálni az embereken 

várható hatásokat, ezért további vizsgálatok szükségesek a “food effect” korrekt 

megítélése érdekében. A GYKI-66131-es vegyület oralis hasznosulása mind 

nyulakban, mind pedig patkányokban elérte, illetve meghaladta a 20 %-os értéket. 

6. A vizsgálatok során számottevő mellékhatást nem detectáltunk. A GYKI-66131 (az 

efegatranhoz hasonlóan) sem provokativ dózisban, sem tartós kezelés alkalmával 

nem okozott kóros változást sem a vérzési időben, sem a plt számban (primer 

haemostasis nem károsodik), és a kezelés más szemmel látható mellékhatást sem 

váltott ki. Az egyhetes kezelés után accumulacióra utaló változást nem 

tapasztaltunk.  
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Glycosidok: 

A részletesebben vizsgált 3 vegyület (GYKI-39521, -39484 és -39541) közül kémiai 

szempontokat is figyelembe véve, a GYKI-39521 és -39541-es jelű vegyületeket tartjuk 

továbbfejlesztésre leginkább alkalmasnak, de a potenciális gyógyszerjelölt kiválasztása 

céljából további részletes biológiai vizsgálatok szükségesek.  

1. A GYKI-39521 és -39541-es vegyületekkel az oralis antithromboticus hatást két 

speciesen (patkány, nyúl) a klinikumban alkalmazott referenciák mellett 

bizonyítottuk. 

2. A vegyületek aktivitása és hatástartama megfelel a klinikai elvárásnak. A 

vizsgálatok során valamennyi tesztelt anyag dózis-hatás összefüggést mutatott. 

3. Az anyagok hatásmechanizmusa csak részben ismert. A véralvadási tesztekben 

kapott eredmények alapján a vegyületek anticoagulans hatása gyenge. Az új 

molekulák hatására a szervezetben meglévő természetes inhibitor a TFPI 

vérszintje megemelkedik, melynek - szerkezettől függően, eltérő mértékben – 

nagy valószinűséggel szerepe van az antithrombotikus effektus kiváltásában, 

feltehetően más, eddig még nem ismert tényezőkkel együtt, melyek tisztázására 

további vizsgálatok szükségesek. A kisérletek eredményei alapján úgy tűnik, 

hogy tartós kezelés alatt a TFPI pool nem merül ki. 

4. A vegyületek valamennyi vizsgált thrombosis modellben szignifikáns protectív 

hatást váltottak ki, de a különböző etiológiájú thrombosis modellekben a 

vegyületek hatáserőssége eltérést mutatott, ami szintén felveti a különböző 

hatásspectrum lehetőségét.  

5. Az etetéses kísérleteink során az elfogyasztott táplálék szerkezet-függő 

anyaghatás-csökkenést váltott ki, az éheztetett állatokban kapott eredményekhez 

viszonyítva. További vizsgálatok szükségesek a “food effect” korrekt megítélése 

érdekében. 

6. A várható mellékhatásra vonatkozó adatok kedvezőek. A vizsgált anyagok 

provokatív dózisban történő adása sem okozott kóros változást sem a vérzési 

időben, sem a plt számban (primer haemostasis nem károsodik) és a kezelés más 

szemmel látható mellékhatást sem váltott ki. Tartós kezelés alkalmával sem 

jelentős plt szám csökkenést, sem accumulacióra utaló változást nem 
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tapasztaltunk.  

A Gyógyszerkutató Intézetben oralis antithromboticum kifejlesztésére két párhuzamosan 

futó kutatási irány alakult ki. A peptid és glycosid típusú anyagok vizsgálatai során az 

eltérő kémiai szerkezet és hatásmechanizmus ellenére, mindkét vegyületcsoportban 

sikerült találni olyan vegyületet, illetve vegyületeket, amelyek az eddigi eredmények 

alapján ígéretes gyógyszerjelöltek, azonban a gyógyszerré történő fejlesztésükhöz még 

további vizsgálatok szükségesek. 
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Összefoglalás 

A thrombemboliás megbetegedések vezetik a nyugati világ halálozási statisztikáit. 

Jelenleg a K vitamin antagonisták (pl. Warfarin) és a kis molekulatömegű heparinok 

(LMWH) terjedtek el leginkább ezen betegségek kezelése, illetve megelőzése céljából. 

Alkalmazásukat azonban számos tényező korlátozza. Warfarin hatását például étel és 

gyógyszer interakciók befolyásolják, a LMWH-k pedig vérzést okozhatnak és tartós 

alkalmazásukat a parenterális adásmód limitálja. 

Kutatásaink célja, egy jó orális hasznosulást mutató, elhanyagolható mellékhatással 

rendelkező, tartósan adható antithromboticum kifejlesztése volt. Peptid és glycosid típusú 

vegyületek aktivitását nyulakon és patkányokon vizsgáltuk. Az anticoagulans és 

antiplatelet hatás kinetikáját a véralvadási paraméterek mérésével (teljesvér alvadási idő, 

trombin idő, aktivált parciális tromboplasztin idő, protrombin idő, Heptest, szenzitív 

trombin idő, higított protrombin idő) és a vérlemezke aggregáció vizsgálatával követtük. Az 

anyagok antithromboticus aktivitását kísérletes thrombosis modellekben teszteltük. A 

peptidek per os adásakor dózisfüggő terápiás anticoagulans és antiplatelet hatást értünk el. 

Valamennyi peptid szignifikánsan csökkentette a thrombus súlyát mélyvénás thrombosis 

modellben patkányokban, csakúgy mint az extracorporális arteriovenosus sönt modellben 

nyulakban, és megelőzte az ér elzáródását patkány artériás modellben. A peptidek 

antithromboticus hatása jól korrelált a trombin idő és a trombin indukálta vérlemezke 

aggregáció mérésekor kapott eredményekkel. A thyoglycosidok jelentős oralis 

antithrombotikus aktivitás mellett, gyenge anticoagulans hatást mutattak. A szöveti faktor út 

inhibitor (TFPI) az extrinsic véralvadási rendszer erős inhibítora. A glycosidok 

szignifikáns TFPI szint emelkedést váltottak ki patkányok és nyulak plazmájában 

egyaránt, ami nagy valószinűséggel szerepet játszik az antithrombotikus aktivitásukban. 

Összehasonlítottuk a vegyületek biológiai hasznosulását éheztetett és etetett állatokban.  

Az eredmények jelentős szerkezet és species függést mutattak. 

A peptidek és a glycosidok közül a GYKI-66131 (peptid), valamint GYKI-39521 és -

39541 (glycosidok) kerültek kiválasztásra mint ígéretes gyógyszerjelöltek, e 

népbetegségek megelőzése és kezelése céljából. Valamennyi kiemelt vegyület 

szignifikáns protectív hatást mutatott a thrombosis modellekben, számottevő mellékhatás 

nélkül.  
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Summary 

The thrombembolic diseases are the largest cause of mortality in the Western world. 

Currently available therapies to reduce the risk of thromboembolic events include vitamin 

K antagonists (e.g.Warfarin) and low molecular weight heparins (LMWHs), but their use 

has many limitations. Warfarin is limited by extensive drug and food interactions, 

LMWHs may provoke bleeding, and because of parenteral application unsuitable for 

chronic treatment.  

Our goal was to develop a well-tolerated, novel oral antithrombotic agent with a wide 

therapeutic window for long term treatment. We examined peptide and glycosid type 

compounds in rats and in rabbits. The kinetics of the anticoagulant and antiplatelet effects 

were recorded by measuring clotting parameters (whole blood clotting time; trombin 

time; activated partial tromboplasztin time, Heptest, sensitive trombin time, diluted 

protrombin time), and platelet aggregation ex vivo. The antithrombotic activity of the 

compounds was studied in various models of experimental thrombosis. The peptides 

caused dose dependent therapeutic anticoagulant and antiplatelet effect after per os 

administration. The results demonstrated that each peptide induced significant diminution 

in thrombus weight in a quantitative venous thrombosis model in rats as well as in an 

extracorporeal arterio-venous  sönt model in rabbits and prevented the occlusion of the 

vessel in arterial thrombosis in rats. The antithrombotic effect of peptides indicated a 

good correlation with the trombin time and trombin induced platelet aggregation. 

Thyoglycosids were orally active antithrombotics possessing only weak anticoagulant 

effect. The tissue faktor pathway inhibitor (TFPI) is a potent inhibitor of the extrinsic 

coagulation system. The glycosids significantly increased the TFPI level in the plazma, 

both in rats and rabbits. This effect may contribute to their antithrombotic effect. The 

pharmacological bioavailabity of test materials were investigated in fasted and non-fasted 

animals. According to these data, the compounds indicated a “structure-dependent 

species specificity”.  

From the peptide and glycosid type test materials, the GYKI-66131 (peptide) as well as 

GYKI-39521 -39541 (glycosids) were selected as potent drug candidates for prevention 

and treatment of thrombembolic disorders. All selected compound resulted in significant 

protective effect in thrombosis models without any significant side effect. 
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Köszönetnyilvánítás 
 

Elsőként Bagdy Dániel professzor úrnak tartozom köszönettel, aki széleskörű szakmai 
tudásával irányította kezdeti, bizonytalan lépteimet a haemostasis és ezen belül az 
antithromboticumok kutatásának rögös útján. Sajnos személyesen már nem tudom 
megköszönni  Neki. 
Hálával tartozom Dr. Arányi Péternek, volt kutatási igazgatónknak aki hozzáértő 
szakmai kérdéseivel és észrevételeivel új megvilágításba helyezte a problémákat, ezzel új 
szemléletmódot tanultam tőle. 
Kutatásaim során elért eredményeimet alapvetően segítette elő az a két kitűnő vegyész 
csapat, akikkel évekig együtt dolgozhattam. Ki kell emelnem prof. Bajusz Sándort, a 
Peptidkémiai osztály vezetőjét, és prof. Kuszmann Jánost a Glikozid kémiai csoport 
vezetőjét. A Velük folytatott szakmai megbeszélések, termékeny viták, nagyban 
hozzájárultak a közös munkánk eredményességéhez.  
Felbecsülhetetlen segítséget kaptam Dr. Barabás Évától, akivel hosszú évek óta 
vagyunk közeli munkatársak, akinek különösen hálás vagyok az ex vivo vizsgálatokban 
nyújtott segítségéért és akire bármikor számíthattam és számíthatok. 
Köszönettel tartozom Dr. Horváth Katalin kutatási igazgatónak, hogy bármikor 
fordulhattam és fordulhatok Hozzá segítséget kérve. Továbbá köszönettel tartozom neki 
azért is, mert évekig a tudományos munkában is a vezetőm volt. 
Nagyon hálás vagyok a velünk évekig együtt dolgozó asszisztenseknek (Szeker 
Gábornénak, Kaszás Évának, Fehér Beátának) akik lelkiismeretes és precíz 
munkájukkal jelentős segítséget nyújtottak. 
Külön szeretnék köszönetet mondani Mihók Miklósné Dr. Borbély Ildikó igazgatónak a 
PhD fokozat megszerzéséhez szükséges feltételek megteremtéséért, valamint Dr. Kurucz 
Istvánnak és Dr. Urbanics Rudolfnak jelenlegi főnökeimnek, támogatásukért. 
Ugyancsak köszönettel tartozom témavezetőmnek Dr. Kiss Róbert Gábor főorvosnak és 
programvezetőmnek Dr. Szollár Lajos professzor úrnak segítségükért és tanácsaikért. 
Köszönetet mondok az Intézetben dolgozó korábbi és jelenlegi kollégáimnak a 
munkavégzéshez szükséges kellemes légkör megteremtéséért. 
Végül, de nem utolsó sorban Családomnak szeretetükért, türelmükért, és önzetlen 
segítségükért. 

 
 


