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Bevezetés 

 A szívkoszorúér műtétek (CABG) a legnagyobb számban végzett szívsebészeti 

beavatkozások. 2002-ben közel 800000 emberen végezték el világszerte, 2005-ben 

Magyarországon számuk megközelítően 5000 volt. A kardiopulmonális bypass (CPB) 

mellett elvégzett szívsebészeti beavatkozások jelentősen beleavatkoznak az élettani 

véralvadási folyamatokba, ennek következtében a betegeknél nagy számban fordulnak 

elő vérzéses szövődmények és feltehetőleg ennek köszönhető a korai graft-trombózisok 

kialakulása is. 

 A CABG-re kerülő betegek 3,6 %-ban fordul elő súlyos vérzés a műtét utáni 

időszakban és ez a szám 11 %-ra növekszik kombinált szívsebészeti beavatkozások (pl. 

együttes billentyű és szívkoszorúér műtét) esetén. 5-7 % tehető azon betegek száma, 

akiknél a posztoperatív vérzés eléri a 2 l-t az első 24 órában és 1-5 %-ra, akiknél vérzés 

miatt reoperációra van szükség. Figyelemreméltó, hogy a vérzés miatti reoperáció 3-4-

szeresére növeli a kórházi mortalitást, egyértelműen meghosszabbítja a kórházi 

benttartózkodást és drasztikusan megnöveli a kórházi költségeket.  Mindezek mellett a 

vérvesztés miatt vérkészítmények beadása is szükségessé válik, mely növeli 

transzfúzióhoz kapcsolódó szövődmények számát, ideértve az allergiás reakciót, 

transzfúziós hibákat és az infekciós szövődményeket (különösen a HIV és a hepatitisz). 

Továbbá a reoperáció önmagában is súlyosbítja a szívműtéthez köthető operatív 

mortalitást és morbiditást, valamint szeptikus szövődményhez, veseelégtelenséghez, 

légzési elégtelenséghez és arritmiához is vezethet. 

 A transzfúzió biztonságosságába vetetett aggodalmak, a vérkészítmények 

mennyiségének szűkössége és az országos vérbank(ok) megnövekedett költségei miatt 

intenzív figyelem irányul azon kezelési lehetőségek felé, melyek a posztoperatív 

vérzéses szövődmények kialakulásának esélyét csökkentik.   

Szívsebészeti műtétek vérveszteségének csökkentésére eddig a következő 

gyógyszerek álltak klinikai alkalmazásban: ε-aminokapronsav, tranexámsav és 

aprotinin. Az alább felsorolt gyógyszerek közül 2007-ig legnagyobb számban az 

aprotinint alkalmazták szívsebészeti műtéteknél, a többi gyógyszerhez képest 

erőteljesebb vérzéscsökkentő, valamint gyulladáscsökkentő hatása miatt. A klinikai 

gyakorlatban használt aprotinint szarvasmarha tüdejéből állítják elő, mely nem 

specifikus szerin-proteáz gátló hatása révén gátolja a plazmint, a tripszint, a 



kimotripszint, a szöveti plazminogén aktivátort, a kallikreint és a trombint, valamint 

csökkenti a gyulladásos markerek szintjét és gátolja a komplement aktivációt CPB 

során. Mindezek mellett antifibrinolítikus és trombocitafunkció megőrző szerepe is van, 

hatásosan csökkenti a posztoperatív vérzést számos műtét során úgy, mint: 

szívkoszorúér műtéteknél, reoperációknál, aszpirinnel előkezelt betegek szívműtéteinél, 

ortopédiai műtéteknél és szervtranszplantációk során. Az aprotinin széles körben való 

alkalmazása miatt azonban mindig gondolni kell az allergiás szövődmény, s a 

különösen veszélyes anafilaxiás reakciók kialakulásának lehetőségére is (nemzetközi 

irodalmi adatok alapján 0,5%-ban fordul elő a szívműtött betegek körében). Számos 

esetismertetésben már bemutatták az aprotinin allergizáló és a súlyos anafilaxiát okozó 

hatását, melyek elsősorban reexpozíció során alakultak ki. 

Az aprotinin koronária funkcióra gyakorolt hatásai ellentmondásosak. Sok 

szerző ismertette az aprotinin graftelzáródásban betöltött szerepét, mely elsősorban a 

vénás graftokat érinti, mások ennek ellenkezőjéről számoltak be, nem találtak 

összefüggést az aprotinin használat és a graftelzáródások között. 2007-ban megjelent 

közlemények hatására az aprotinin klinikai alkalmazását betiltották, mert az akkor 

elvégzett klinikai tanulmányok az aprotininnel kezelt, szívműtétre kerülő betegeknél 

szignifikánsan nagyobb számban mutattak ki miokardiális infarktust a posztoperatív 

időszakban. 

A tiltás hatására a kombinált, nagy kockázatú szívsebészeti és ortopédiai 

műtéteknél nagy nehézséget jelent a megfelelő gyógyszeres vérzéscsillapítás.  

Szükségessé vált az aprotininnel azonos hatékonyságú, antitrombotikus tulajdonsággal 

is rendelkező szer kifejlesztése, mely hatásosan csökkenti a CPB hatására létrejövő 

komplex vérzékenységet és mindemellett csökkenti a CABG műtétek utáni 

graftelzáródásokat számát. 

 

 

 

 

 



Célkitűzés 

 Az allergiás reakciók előfordulásának csökkentése és az állati betegségek 

átterjedésének megakadályozása céljából rekombináns technológiát fejlesztettek ki az 

aprotinin előállítására.  

Vizsgálatunkban célul tűztük ki: 

- az új, rekombináns aprotinin hatásának vizsgálatát a posztoperatív vérveszteség 

tekintetében a CPB kutyamodelljén 

- a rekombináns aprotinin in vitro endotélfüggő és nem endotélfüggő vaszkuláris 

hatásainak vizsgálatát 

Az aprotinin klinikai alkalmazásának betiltása utáni időszakban alacsony 

molekulasúlyú, nem specifikus szerin-proteáz gátlók (CU-2010 (alacsony felezési idő: 

17 perc) és CU-2020 (közepes felezési idő: 45 perc)) kifejlesztésére került sor azért, 

hogy az allergiás reakciók és infekciós szövődmények kialakulásának megakadályozása 

mellett képesek legyenek csökkenteni a trombo-embóliás események számát CABG 

után -erőteljes anti-fibrinolítikus és anti-koagulációs profiljuknak megfelelően (fXa és 

fXIa-t 100000-szer erősebben gátolják, mint az aprotinin). 

Újabb vizsgálatainkban célul tűztük ki: 

- az új, nem specifikus szerin-proteáz gátlók hatékonyságának vizsgálatát a 

posztoperatív vérveszteség tekintetében iszkémiás és iszkémia nélküli CPB 

kutyamodelljén 

- CU-2010 és CU-2020 in vitro endotélfüggő és nem endotélfüggő vaszkuláris 

hatásainak vizsgálatát 

- a CU-2010 hatásának vizsgálatát az elő- és utóterheléstől független, érzékeny 

bal kamrai kontraktilitási indexek tekintetében, iszkémiás CPB kutyamodelljén 

 

 

 



Módszerek 

Kísérleti modellek 

 Rekombináns aprotinin vizsgálata CPB kutyamodelljén  

24 kutyát operáltunk meg CPB felhasználásával aortalefogás és kardioplégia 

hozzáadása nélkül. A normotermiás CPB teljes ideje 90 perc volt, mely után 2 órás 

megfigyelési időszak következett. A kontrollcsoport tagjai (n=8) placebót, a kezelt 

csoportok tagjai szarvasmarha tüdőből előállított hagyományos (n=8), illetve 

rekombináns aprotinint (n=8) kaptak a Hammersmith séma szerint azonos dózisban. 

Előre meghatározott időpontokban került sor a véralvadási paraméterek és a 

vérveszteség meghatározására. A műtét után izolált koronária érgyűrűk endotélfüggő és 

nem endotélfüggő vazorelaxációját vizsgáltuk acetilkolin (ACh) és bradykinin (BK), 

valamint nátrium nitroprusszid (SNP) és adenozin (ADO) hozzáadásával. 

CU-2010 és CU-2020 vizsgálata CPB nem iszkémiás kutyamodelljén   

37 kutyát operáltunk meg CPB felhasználásával aortalefogás és kardioplégia 

hozzáadása nélkül. A normotermiás CPB teljes ideje 90 perc volt, mely után 2 órás 

megfigyelési időszak következett.  5 csoportot alkottunk: a kontrollcsoport tagjai (n=5) 

placebót, a kezelt csoportok tagjai szarvasmarha tüdőből előállított hagyományos 

aprotinint (n=8, Hammersmith metódus alapján), CU-2010 (I.séma: n=8, 1,6 mg/kg, 

Hammersmith metódus alapján) CU-2010 (II.séma: n=8, 1,6 mg/kg, folyamatos 

infúzióban) és CU-2020-t (n=8, 8,9 mg/kg, Hammersmith metódus alapján) kaptak. 

Előre meghatározott időpontokban került sor a véralvadási paraméterek és a 

vérveszteség meghatározására. A műtét után izolált koronária érgyűrűk endotélfüggő és 

nem endotélfüggő vazorelaxációját vizsgáltuk ACh és SNP hozzáadásával. 

CU-2010 vizsgálata CPB iszkémiás kutyamodelljén  

36 kutyát operáltunk meg CPB felhasználásával aortalefogás mellett és 

kardioplégia (Custodiol®) hozzáadásával. A normotermiás CPB teljes ideje 90 perc 

volt, mely után 2 órás megfigyelési időszak következett.  6 csoportot hoztunk létre: a 

kontrollcsoport tagjai (n=6) placebót, a másik csoport tagjai szarvasmarha tüdőből 

előállított hagyományos aprotinint (n=6, Hammersmith metódus alapján), a fennmaradó 

4 csoport CU-2010-et kapott 4 különböző dózisban lassú infúzió formájában 90 percig, 



a heparin beadása utáni 5. perctől kezdődően. A dózisokat a kutyák aktuális 

testtömegének megfelelően a következőként kapták: 0.5 mg/kg, 0.83 mg/kg, 1.25 mg/kg 

és 1.66 mg/kg.  

Vérveszteség, biokémiai paraméterek mérése 

A vérveszteséget gézlapok segítségével ellenőriztük a reperfúzió alatt különböző 

időpontokban (120., 160., 220. CPB elindítása utáni percben, a protamin antagonizáló 

hatásának kifejlődése után). A gézlapokat az operációs területre helyeztük (a 

perikardium üregébe és az azt körülvevő szövetekbe). A gézlapok súlyában 

bekövetkezett különbségből mértük a vérveszteséget. Egyidőben 3 gézlapot helyeztünk 

a műtéti területre, amelyeket 10 percenként cseréltünk ki az első 30 perces megfigyelési 

időszak alatt. A műtéti körülmények megfelelő módon való standardizálása és az 

operációs területek vérrel való túltelődésének megakadályozása céljából az ezt követő 

időszakban 20 percenként cseréltük ki a gézlapokat. Az aktivált véralvadási idő (ACT), 

protrombin idő (Quick) és aktivált parciális tromboplasztin idő (aPTT) értékeket 

monitoroztuk rendszeresen a 90 perces CPB alatt és után is.  

A véralvadás folyamatának mérésére rotációs tromboelasztográfot (ROTEM®) 

alkalmaztunk, melyben az intrinsic út aktivátoraként ellagénsavat (INTEM reagens), az 

extrinsic út aktivátoraként pedig szöveti faktort (EXTEM reagens) alkalmaztunk. Az 

alábbi alvadási paraméterek közül regisztráltuk: ROTEM® alvadási idő (CT = reakció 

idő), maximális alvadási erő (MCF = maximális amplitúdó). A teljes vér fibrinolízisét is 

az LT (lízis idő) mérésével határoztuk meg. 

Hemodinamikai paraméterek mérése 

A mellkas megnyitása után a szívcsúcs felől egy 2F méretű Millar nyomás- és 

térfogatmérő konduktancia-mikrokatétert vezettünk a bal kamra üregébe. Az artériás 

középnyomást a jobb femorális artériában mértük. 5 perces stabilizáció után egy 

speciális szoftver segítségével folyamatosan regisztráltuk a nyomás- és térfogat 

értékeket és kiszámítottuk a következő hemodinamikai paramétereket: artériás 

középnyomás (MAP), maximális balkamrai szisztolés nyomás (LVSP), bal kamrai 

végdiasztolés nyomás (LVEDP), maximális és minimális dP/dt. Ezután a vena cava 

inferior fokozatos kompressziója során (egyre csökkenő előterhelés-értékek mellett) 

regisztráltuk a balkamrai nyomás-térfogat összefüggéseket, és ezek segítségével 



érzékeny, elő- és utóterheléstől független bal kamrai kontraktilitás-indexeket 

számítottunk: a bal kamrai végszisztolés nyomástérfogat összefüggés (ESPVR) 

egyenesének meredekségét (Emax) és a verőmunka-végdiasztolés térfogat összefüggés 

meredekségét (PRSW). 

Vaszkuláris funkció 

A kutyák izolált szívkoszorúereinek endotélfüggő és nem endotélfüggő 

vazorelaxációit vizsgáltuk in vivo és in vitro úton. In vivo a koszorúéráramlást a bal 

elülső koronárián (LAD) mértük. A koronáriák endotélfüggő dilatációját ACh (10-7 M) 

és nem endotélfüggő dilatációját SNP (10-4 M) intrakoronáriás adásával vizsgáltuk. In 

vitro méréseinkhez a műtét végén a LAD-ot eltávolítottuk, izoláltuk és hideg (+4 ºC) 

Krebs-Henseleit oldatba helyeztük. A LAD-ot operációs mikroszkóp segítségével 

kipreparáltuk és megtisztítottuk a periadventitialis zsírtól, valamint a környező 

szövetektől, majd 4 mm-es izolált érgyűrűket készítettünk. A preparációt nagy 

gondossággal és elővigyázatossággal végeztük, hogy elkerüljük az endotélium 

károsodását. Az érgyűrűket speciális fémhorgok segítségével izolált szervfürdő erőmérő 

berendezéseihez kapcsoltuk in vitro funkcionális mérések elvégzése céljából. A 

szervfürdő folyadékterében az aortagyűrűk 25 ml térfogatú 37 ºC-os, karbogéngázzal 

(95 % O2 – 5 % CO2) átbuborékoltatott Krebs-Henseleit-oldatban helyezkedtek el a 

kísérlet alatt. Az aortagyűrűk által kifejtett izometriás erőket speciális erőmérő 

berendezéssel és a hozzákapcsolt számítógépes szoftver segítségével regisztráltuk. A 

kísérlet kezdetén az aortagyűrűket 3,5 g passzív előfeszítés alá helyeztük és 60 percig 

equilibráltuk a szervfürdő Krebs-Henseleit-oldatát rendszeresen frissítve. Kálium-klorid 

(KCl, 80 mM) alkalmazásával egymás után kétszer prekontraháltuk az érgyűrűket, hogy 

stabil kontrakciókat és reprodukálható vazomotor válaszokat kapjunk más vazoaktív 

szerek alkalmazására is. Mindkét prekontrakció esetében a platófázis elérése után egy 

kimosási fázis következett friss Krebs-Henseleit-oldattal, míg az érgyűrűk visszanyerték 

a kezdeti passzív feszülés értékét. Ezután a tromboxán A2-receptor agonista U46619 

(5x 10-7 M) hozzáadásával kontraháltuk az érgyűrűket, majd amikor a kontrakció elért 

egy stabil platófázist, dózisdependens relaxációs válaszokat váltottunk ki az 

endotélfüggő vazorelaxáns ACh (10-9-10-4 M) és/vagy BK (10-10-10-4 M) és a nem 

endotélfüggő vazorelaxáns SNP (10-10-10-5 M) és/vagy NTG (10-4 M) és/vagy ADO (10-

6-10-3 M) emelkedő koncentrációinak hozzáadásával. A kontrakciós válaszokat 



grammban, a relaxációs válaszokat az U46619-kontrakcióhoz viszonyítottan, 

százalékban fejeztük ki. 

Statisztika 

Az összes értéket az átlag ± standard deviáció (SD) vagy átlag szórása  (SEM) 

ábrázoltuk. A csoportok adatait varianciaalanízissel (ANOVA), és a Bonferroni-féle 

teszttel hasonlítottuk össze. A p<0.05 értékeket tekintettük statisztikailag 

szignifikánsnak. 

 

Eredmények 

Rekombináns aprotinin vizsgálata CPB kutyamodelljén 

Vérveszteség 

Igazoltuk, hogy a posztoperatív vérveszteség a protamin beadása utáni első 2 

órában szignifikánsan kisebb volt az aprotininnel kezelt csoportoknál (rekombináns és 

szarvasmarha tüdőből előállított aprotinin) a kontroll csoporthoz képest, azonban nem 

mutatkozott szignifikáns különbség a két kezelt csoport között (1. ábra).  

 

1.ábra: A kardiopulmonális bypass utáni vérveszteség értékek. Az összes adat középérték ± SD 

van megadva. *p<0.05 vs. kontroll 



Véralvadási paraméterek 

Véralvadási paraméterek (Quick, ACT, aPTT) tekintetében sem mutatkozott 

szignifikáns eltérés a 3 csoport között egyik vizsgált időpillanatban sem. Ahogy azt 

előzetesen vártuk minden csoport esetén a heparin beadása után az ACT és az aPTT 

értékek szignifikánsan növekedtek és ezen magas értékeken maradtak a CPB teljes 

időtartama alatt. Protamin beadása után az ACT és aPTT értékek visszaálltak az eredeti 

szintre. A Quick értékek szignifikánsan csökkentek a CPB ideje alatt, és a vizsgált 

időszak végéig ezeken az értékeken maradt (2. ábra). 

2.ábra: Véralvadási paraméterek a kardiopulmonális bypass utáni első két órában. A: aktivált 

véralvadási idő (ACT)

Vaszkuláris funkció 

, B: prothrombin idő (Quick), C: aktivált parciális thromboplasztin idő 

(aPTT) 

Az ACh által kiváltott vazorelaxációs választ a prekontrahált koronáriagyűrűkön 

egyik típusú aprotinin sem befolyásolta, azonban az 5x10-9 M és 5x10-7 M közötti BK 

koncentrációk által kiváltott vazorelaxációs válasz tendenciálisan (de statisztikailag nem 

szignifikáns mértékben) csökkent mértékű volt mindkét aprotininnel kezelt csoportban. 



Az ADO hozzáadásával vizsgált, receptor-, és cAMP-mediált, főként nem endotélfüggő 

vazorelaxáció a kontrollhoz képest szignifikánsan nagyobb mértékű volt mindkét 

aprotininnel kezelt csoportban. Ezzel ellentétben, az aprotinin alkalmazása nem 

befolyásolta az SNP hozzáadása során vizsgált nem endotélfüggő, receptorfüggetlen, 

cGMP-mediált vazorelaxációt (3. ábra). 

 

3.ábra: Acetilkolin (ACh) (A), bradikinin (BK) (B), Na-nitroprusszid (SNP) (C) és adenozin 

(ADO) (D) által kiváltott endotélfüggő és nem endotélfüggő vazorelaxációs válaszok izolált 

koronária érgyűrűkön (n=érgyűrűk száma). 

CU-2010 és CU-2020 vizsgálata CPB nem iszkémiás kutyamodelljén   

*p<0.05 vs. kontroll 

Vérveszteség 

Igazoltuk, hogy a posztoperatív vérveszteség a protamin beadása utáni első 2 

órában szignifikánsan kisebb volt az aprotininnel, a CU-2010-el és a CU-2020-al kezelt 

csoportoknál a kontroll csoporthoz képest, azonban nem mutatkozott szignifikáns 

különbség a négy kezelt csoport között (4. ábra). 



4.ábra: A kardiopulmonális bypass utáni vérveszteség értékek. Az összes adat középérték ±

 Véralvadási paraméterek 

 SD 

van megadva. *p<0.05 vs. kontroll 

Ahogy azt előzetesen vártuk az ACT és az aPTT értékek minden csoport esetén 

a heparin beadása után szignifikánsan növekedtek és ezen magas értékeken maradtak a 

CPB teljes időtartama alatt (5. ábra). Protamin beadása után az ACT értékek visszaálltak 

az eredeti szintre. A Quick értékek szignifikánsan csökkentek a CPB ideje alatt és a 

vizsgált időszak végéig ezeken az értékeken maradtak. Ahogy az 5. ábrán jól látszik a 

CU-2010 (II.séma szerinti) és CU-2020 szignifikánsan megnyújtották az aPTT 

értékeket a CPB utáni 105. és 220. percben. Ugyanakkor az ACT értékeknél csak 

tendenciaszerű megnyúlást tapasztaltunk.   



 

5.ábra: aPTT és ACT értékei. 

Vaszkuláris funkció 

*p<0.05 vs. kontroll #p<0.05 vs. aprotinin 

Az ACh által kiváltott vazorelaxációs választ a prekontrahált koronáriagyűrűkön 

egyik típusú szerin-proteáz gátló (aprotinin, CU-2010, CU-2020) sem befolyásolta (6. 

ábra). Mindezek mellett az aprotinin és az új szerin-proteáz gátlók (CU-2010, CU-2020) 

sem befolyásolták az SNP hozzáadása során vizsgált nem endotélfüggő vazorelaxációt. 

 

6.ábra: Acetilkolin (ACh) által kiváltott endotélfüggő vazorelaxációs válaszok izolált koronária 

érgyűrűkön (n=érgyűrűk száma). 



CU-2010 vizsgálata CPB iszkémiás kutyamodelljén 

Vérveszteség 

Igazoltuk, hogy a posztoperatív vérveszteség a protamin beadása utáni első 2 

órában szignifikánsan kisebb volt az aprotininnel, a CU-2010-el kezelt csoportoknál a 

kontroll csoporthoz képest, azonban CU-2010-el történő kezelés, dózisától függően 

csökkentette a vérveszteséget (7. ábra).  

 

7.ábra: A kardiopulmonális bypass utáni vérveszteség értékek. Az összes adat középérték ±

Véralvadási paraméterek 

 

SEM van megadva. *p<0.05 vs. kontroll 

Ahogy azt előzetesen vártuk az ACT és az aPTT értékek minden csoport esetén 

a heparin beadása után szignifikánsan növekedtek és ezen magas értékeken maradtak a 

CPB teljes időtartama alatt. Protamin beadása után az ACT és aPTT értékek visszaálltak 

az eredeti szintre az aprotininnel kezelt csoportnál, míg emelkedettek voltak (ACT 

enyhén, aPTT markánsan) a CU-2010-el kezelt csoportban (8. ábra). A Quick értékek 

szignifikánsan csökkentek a CPB ideje alatt és a vizsgált időszak végéig ezeken az 

értékeken maradtak.  



 

8.ábra: Véralvadási paraméterek a kardiopulmonális bypass utáni első két órában. A: aktivált 

véralvadási idő (ACT)

A megfigyelési időszak végére a CT (mind az EXTEM, mind az ITEM esetén) 

megnyúlását tapasztaltuk a CU-2010-es csoportban, összehasonlítva a kontroll és az 

aprotinines csoporttal. Az MCF értékek (EXTEM) szignifikánsan csökkentek CPB után 

a kiindulási értékekhez képest, de nem találtunk különbséget a csoportok között. Ha az 

ITEM reagenst használtuk az MCF értékek méréséhez, akkor szignifikáns csökkenést 

tapasztaltunk a CU-2010-es csoportnál (1.25 mg/kg) az aprotininhez képest CPB után, 

míg az aprotinin kezelt csoportnál nem volt szignifikáns eltérés a két vizsgált időpont 

értékeinél. Megjegyzendő, hogy csak az aprotininnel kezelt csoportnál érte el a 

maximális értékét a mérési időtartamon belül, a többi csoport értékei így alábecsültek 

lehetnek. Az LT (EXTEM) értékei nem különböztek sem az aprotinines, sem a CU-

2010-es csoportnál, kivéve a kontrollt.  

, B: aktivált parciális thromboplasztin idő (aPTT) C: prothrombin idő 

(PT). 

 

 



Hemodinamikai paraméterek 

 A MAP és dP/dt min értékei szignifikánsan csökkentek minden csoportban. A 

dP/dt max és CBP a kontroll csoportban mutatott szignifikáns csökkenést, míg 

változatlan kiindulási értéknél maradtak a kezelt csoportoknál. CPB után az elő- és 

utóterheléstől független, nyomás-térfogat hurkok segítségével számított, érzékeny 

kontraktilitás-index értékek (ESPVR, PRSW) szignifikánsan kisebbek voltak a kontroll 

és aprotinines csoportban, mint a CU-2010-el kezelteknél (9. ábra). Nagyobb dózisú 

CU-2010 hatására erőteljesebb javulás mutatkozott ugyanezen paramétereknél. 

 
9.ábra: A balkamrai végszisztolés nyomás-térfogat összefüggés (ESPVR) és az ún. preload-

recruitable stroke work (PRSW) értékeinek relatív változása a CPB utáni 2.órában. Az összes 

adat középérték ± SEM van megadva.

In vivo vaszkuláris funkció 

*p<0.05 vs. kontroll, #p<0.05 vs. aprotinin. 

Az ACh által kiváltott vazorelaxációs választ egyik típusú szerin-proteáz gátló 

(aprotinin, CU-2010) sem befolyásolta. Mindezek mellett sem az aprotinin, sem a CU-

2010 nem befolyásolták a NTG hozzáadása során vizsgált nem endotélfüggő 

vazorelaxációt (10. ábra). 



 

10.ábra: A koszorúerek vaszkuláris funkciójának változása CPB előtt és után. Az ACh-al és a 

NTG-al létrehozott vazodilatáció a koronária vaszkuláris rezisztencia (CVR) százalékában van 

megadva. Az összes adat középérték ± SEM van megadva. §p<0,05 vs. kiindulás érték 



Következtetések 

 Szívműtétek során az egyik legfontosabb feladat közé tartozik a műtét utáni 

vérveszteség minimalizálása. Szívsebészeti műtétek során a vérzéscsökkentő 

gyógyszerek közül (aprotinin, tranexámsav, ε -aminokapronsav) a leggyakrabban 

használt szer a szarvasmarha tüdőből előállított aprotinin, kiemelkedő hatékonysága 

miatt. Ritka, ámde annál súlyosabb szövődményként anafilaxiás reakció jelentkezhetett, 

mely különösen a szekunder szívműtétre kerülő betegeknél fordult elő nagy számban. 

Nem elhanyagolható tényként az állati eredetű betegségek átvitelével is számolniuk 

kellett a klinikusoknak.  

Az első experimentális vizsgálatunkban a rekombináns aprotinin hatásosságát 

vizsgáltuk CPB kutyamodelljén. Kimutattuk, hogy a rekombináns aprotinin hatása a 

vérveszteségre és a koronáriák vaszkuláris funkciójára megegyezik a szarvasmarha 

tüdejéből előállított aprotininéval. Mindemellett egyik típusú aprotinin sem befolyásolta 

a koronáriák endotélfüggő vazorelaxációját a kardiopulmonális bypass klinikailag 

releváns kutyamodelljén. Feltételeztük, hogy a rekombináns aprotinin csökkenti az 

allergiás/anafilaxiás reakciók és az állatokról átvitt fertőzések előfordulását, így klinikai 

alkalmazásának bevezetése előnyösnek tűnt, mely miatt további klinikai vizsgálatot is 

terveztünk. Azonban 2007-ben megjelent közlemények hatására – melyet az aprotinin 

klinikai alkalmazásának betiltása követett- nem jutott el a gyógyszer klinikai vizsgálat 

befejezéséig.   

A következő experimentális kísérletünkben új típusú, alacsony molekulasúlyú 

szerin-proteáz gátlók vizsgáltuk, melyeknek kedvező antifibrinolitikus tulajdonságuk 

mellett antitrombotikus hatással is rendelkeznek. Elsőként mutattuk ki, hogy a CU-2010 

(rövid felezési idejű) és a CU-2020 (hosszabb felezési idejű) szerekkel effektíven 

csökkenteni tudjuk a műtéti vérveszteséget -a hagyományos aprotininnel azonos 

hatékonysággal- CPB nem iszkémiás kutyamodelljén. Mindezek mellett a szerek 

kiterjesztett antikoagulációs aktivitását (az aprotininéhez képest 100000-szer erősebben 

gátolja a Xa és XIa faktorokat) figyeltük meg, mely az aPTT értékek megnyúlásához is 

vezettek.  

 



A CU-2010-nek további előnyös tulajdonságait mutattuk ki CPB iszkémiás 

kutyamodelljén:  

1. vérzéscsökkentő hatékonysága megegyezik a hagyományos aprotininéval  

2. kiterjesztett antitrombotikus tulajdonsággal rendelkezik (megnyúlt aPTT és ACT 

idők) az aprotininhez képest   

3. nagy koncentrációban –feltehetőleg gyulladáscsökkentő hatása miatt- javítja bal 

kamra funkciót szívműtét után 

4. az aprotininnel azonos mértékben javítja az endotélfunkciót 

 

A kedvező antitrombotikus tulajdonságuk miatt az új típusú, alacsony 

molekulasúllyal rendelkező, nem specifikus szerin-proteáz gátlók (különösen a CU-

2010) áttörést jelenthetnek a szívsebészeti vérzéscsillapításban és az aprotinin utáni éra 

reménykeltő gyógyszerei lehetnek. Gyakorlati alkalmazásuk előtt további, részletes 

klinikai vizsgálatokra is szükség van. 

 

 

 

 



Saját publikációk jegyzéke 

 

A disszertációhoz kapcsolódó közlemények: 

1, Veres G, Radovits T, Schultz H, Lin LN, Hütter J, Weigang E, Szabolcs Z, Szabó G. 

Effect of recombinant aprotinin on postoperative blood loss and coronary vascular 

function in a canine model of cardiopulmonary bypass  

Eur J Cardiothorac Surg. 2007 Aug;32(2):340-5 IF: 2,011 

2, Veres G, Radovits T, Szabolcs Z, Szabó G. 

A rekombináns aprotinin hatása a posztoperatív vérveszteségre és a koronáriák 

vaszkuláris funkciójára kardiopulmonális bypass kutyamodelljén  

Cardiologica Hungarica 2008;38:247-253 

3, Szabó G, Veres G, Radovits T, Haider H, Krieger N, Bährle S, Miesel-Gröschel C, 

Niklisch S, Karck M, van de Locht A.  

Effects of novel synthetic serine-protease inhibitors on postoperative blood loss, 

coagulation parameters and vascular function after cardiac surgery  

J Thorac Cardiovasc Surg 2010;139:181-188 IF: 3,037 

4, Szabó G, Veres G, Radovits T, Haider H, Krieger N, Bährle S., Miesel-Gröschel C, 

Niklisch S, Karck M, van de Locht A.  

The novel synthetic serine-protease inhibitor CU2010 dose-dependently reduces 

postoperative blood loss and improves postischemic recovery after cardiac surgery  

J Thorac Cardiovasc Surg 2010;139:732-40  IF: 3,037 

 

Egyéb közlemények: 

1, Szabolcs Z, Veres G, Hüttl T, Bíró G, Tóth A, Szeberin Z, Windisch M, Acsády G.  

A simple surgical method for removing a large floating thrombus from the ascending 

aorta 

Orvosi Hetil

2, Daróczi L, Hüttl T, Friedrich O, Veres G, Szabolcs Z. 

ap 2007 Feb 25;148(8):363-6  

Dextrocardiában végzett szívsebészeti beavatkozások 

Cardiologia Hungarica 2007; 37:127–129 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Veres%20G%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVCitation�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Radovits%20T%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVCitation�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Schultz%20H%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVCitation�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Lin%20LN%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVCitation�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22H%C3%BCtter%20J%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVCitation�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Weigang%20E%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVCitation�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Szabolcs%20Z%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVCitation�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Szab%C3%B3%20G%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVCitation�
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Eur%20J%20Cardiothorac%20Surg.');�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Veres%20G%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVCitation�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Radovits%20T%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVCitation�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Szabolcs%20Z%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVCitation�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Szab%C3%B3%20G%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVCitation�
http://www.aats.org/annualmeeting/Abstracts/2009/F3.html�
http://www.aats.org/annualmeeting/Abstracts/2009/F3.html�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17344160?ordinalpos=25&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17344160?ordinalpos=25&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum�


3, Soós P, Radovits T, Veres G, Szűcs G, Seres L. 

Miokardiális protekció a reperfúzió során L-Arginin szisztémás adásával 

Cardiologia Hungarica 2008;38:31-37 

4, Waite L, Fine J, Veres G, Szabó G.  

A velocity driven lumped-parameter model of mitral valve blood flow - biomed 2009  

Biomed Sci Instrum

5, Szabolcs Z, Hüttl T, Szudi L, Bartha E, Veres G, Balázs G, Hartyánszky I.  

. 2009;45:401-6 

Aortic root reconstruction in a nine-year-old child: a case report  

J Heart Valve Dis

6, Hartyánszky I, Veres G, Hüttl T, Moravcsik E, Kayser S, Daróczi L, Vida K, Gálffy 

I, Szudi L, Szabolcs Z. 

. 2009 Mar;18(2):220-2 IF: 1,112 

Osteosynthesis with plates for full sternal dehiscence (Titanium Sternal Fixation System 

Synthes) -- first application in Hungary  

Magyar Seb

7, Szabó G, Radovits T, Veres G, Krieger N, Loganathan S, Sandner P, Karck M. 

észet 2009 Apr;62(2):67-70   

Vardenafil protects against myocardial and endothelial injuries after cardiopulmonary 

bypass 

Eur J Cardiothorac Surg

8, Korkmaz S, Radovits T, Barnucz E., Hirschberg K, Neugebauer P, Loganathan S, 

Veres G, Páli S, Seidel B, Zöllner S, Karck M, Szabó G. 

. 2009 Oct;36(4):657-64 IF: 2,101 

Pharmacological activation of soluble guanylate cyclase protects the heart against 

ischemic injury 

Circulation 2009 Aug 25;120(8):677-86 IF: 14,595 

9, Veres G, Radovits T, Otila G, Hirschberg K, Haider H, Krieger N, Knoll A, Weigang 

E, Szabolcs Z, Karck M, Szabó G. 

Efficacy of the non-adenosine analogue A1 adenosine receptor agonist (BR-4935) on 

cardiovascular function after cardiopulmonary bypass  

Thorac Cardiovasc Surg. 2010 Mar;58(2):86-92. IF: 0,77 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19369796?ordinalpos=6&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19455899?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19386566?ordinalpos=5&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19386566?ordinalpos=5&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19523842?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19523842?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum�

