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1. BEVEZETÉS

A terápiában használatos gyulladáscsökkentők.

Az ú,j antireumatikumok farmakológiái vizsgálatának

főbb szempontjai

Ismert megállapítás, hogy a •'reuma" népbetegség.

Az életkor előrehaladtával nő a mozgásszervi megbete

gedések száma, s a lakosság 60-70 százalékánál fordul 

elő "reumás" panasz élete során.

Amikor a kortizon először került alkalmazásra, 

azt hitték, hogy minden idők legnagyobb áldása lesz 

a reumatoid artritiszes betegek számára /1/.

A kezdeti évek lelkesedését hamar csökkentették 

a kortizon terápia alkalmazása során kialakuló mellék

hatásokról szóló megfigyelések. így érthető, hogy a 

klinikusok és farmakológusok figyelme a nem-szteroid 

gyulladáscsökkentők felé fordult, melyek ma is a leg

gyakrabban rendelt gyógyszerek közé sorolhatók.

Nem-szteroid antireumatikumokban nincs hiány, 

évente három-négy új, vagy kevésbé új reumaellenes 

gyógyszer hagyja el a világ gyógyszergyárait. Mégsem 

csökkent az igény az újabb farmakonok iránt. Ennek leg

főbb oka, hogy ezen gyógyszerek tüneti hatású szerek, 

s az, hogy nagyobb eltérések tapasztalhatók egyes bete-
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geknek egу adott gyógyszerre való reagálása tekin

tetében. Az újabbaktól jobb hatást és kevesebb mellék

hatást várunk. A mozgásszervi megbetegedések legjellem- 

zó'bb tünete a fájdalom és a mozgáskorlátozottság, mely 

a beteget orvoshoz vezeti. Ezért, a nem-szteroid anti- 

reumatikumoktól a gyulladáscsökkentő hatás mellett el

sősorban jó analgetikus effektust várunk.

Ezen csoportba tartózó farmakonok gyenge analge- 

tikumok, nem kábítószerek, nagy fájdalmakkal szemben 

hatástalanok.

Az új gyulladáscsökkentő vegyületek farmakológiai 

vizsgálatánál mindig több módszert kell alkalmazni, 

mert mindegyik modell a gyulladásos folyamat egy-egy 

résztünetét utánozza, igy pl. a bőrpirt, melegedést, 

plazmaexszudációt, sarjszövetképződést, szerv-deformá

ciót és szöveti nekrózist.

A vizsgálatokat in vitro módszerekkel szükséges 

kiegészíteni, melyek a vegyületek hatásmechanizmusára 

adnak felvilágositást.

Magatartási és toxicitási vizsgálatok a vegyüle

tek biztonságos alkalmazhatóságáról és az esetleges 

mellékhatásokról nyújthatnak információkat.
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2. A GYULLADÁS PATOMECHANIZMUSÁNAK RÖVID ÁTTEKINTÉSE 

ÉS MODELLEZÉSE ÁLLATKÍSÉRLETBEN

Valamennyi élő szervezet legjellemzőbb sajátos

sága a változó külső és belső körülményekhez való al

kalmazkodó képesség, amellyel önmaguk viszonylagos 

biológiai állandóságát biztosítják.

A gyulladás patomechanizmusa a külső vagy belső 

kárositó ingerre kialakuló helyi vagy az egész szer

vezetre kiterjedő általános válasz, olyan alkalmaz

kodási folyamat, amely mindig azt célozza, hogy az 

eredeti állapot visszaálljon. Tehát a gyulladás jel

legét tekintve homeosztatikus folyamat.

2.1. Az akut gyulladás helyi folyamatainak kialakulása

A gyulladásos helyi reakció lefolyásában három sza

kaszt leülönböztétünk meg:

- szövetkárosodás

- vaszkuláris és celluláris reakció valamint a

- helyreállitás stádiuma.
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2.1.1. Szövetkárosodás .

A gyulladás helyi reakcióit előidéző etiológiai 

faktor sajátságaitól, intenzitásától, a behatolás 

lokalizációjától függően különböző mértékű szövet

károsodás jöhet létre, melynek eredményeként egyes 

sejtek nekrotizálódhatnak, vagy megváltozván a mem- 

brán-permeabilitás, különböző sejt-organellumok, 

lizoszomális enzimek kerülhetnek az extracelluláris

térbe.

Ha a szövetkárosodást egyszeri, befejezett in

ger okozza /mechanikus trauma, égés, savak, vagy 

lúgok hatása stb./, a gyulladásos és reparativ fo

lyamat sztereotip módon zajlik le a károsodástól a 

gyógyulásig.

2.1.2. Az akut gyulladás vaszkuláris szakasza

A gyulladás aktiv védekező szakaszában a vasz

kuláris jelenségek dominálnak, melyek lehetővé teszik 

az exszudációt és a fagocitózist.

A gyulladást előidéző ágensek vazoaktiv anyagok, 

úgynevezett gyulladásos mediátorok lokális megjelené

sét okozzák. A hízósejtekből, bazofil granulociták - 

ból hisztamin, 5-hidroxitriptamin /5-НТ/ SRS
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/slow reacting substance/, kemotaktikus peptidek, 

stb., a károsodott sejtmembránokból prosztaglan-
4

din előanyagok, á plazmában található prekurzorok- 

ból kininek /pl. bradikinin/ szabadul fel és az 

érfal permeabilitásának fokozódását okozzák.

Ennek következtében kezdetben kis molekula

súlyú albumin, majd az ennél nagyobb molekulasú

lyú globulinok és durva diszperz fehérjék, fibri- 

nogén lépnek ki az extravaszkuláris térbe. A fe

hérjék mozgását nagymennyiségű, viz és ionok ki

áramlása kiséri: ödéma alakul ki. Ezzel párhuza-- 

mosan figyelhető meg a fehérvérsejtek /granuloci- 

ták, monociták, limfociták/ érpályából való kilé

pése /migráció/.

Az igy kórosan megváltozott szöveti miliő 

/ionkoncentrációk, ozmotikus viszonyok/ valamint 

a vérkeringésben beálló változások /kezdetben a 

vérkeringés gyorsulását, majd lassulását, végül 

pedig megállását, sztázisát figyelhetjük meg/ 

kapcsán létrejövő hipoxia, sajátos, a gyulladás

ra jellemző állapotot eredményez az érintett te

rületen. A szervezet a gyulladt szövetrészt izo

lálni igyekszik az egészséges szövetektől /lob

gát/.

?.
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A gyulladás exszudativ fázisának legszembeöt

lőbb jelensége az ödéma. Számos kutató foglalkozott 

ödémakeltő anyagok vizsgálatával, s azzal, hogy ezen 

anyagok milyen mechanizmuson keresztül képeznek ödé

mát, milyen koncentrációban, milyen volumenben opti

mális a hatásuk.

A gyulladásos folyamat vizsgálatára legelterjed

tebben használt állatkisérletes módszer a patkányláb- 

ödéma modell.

A patkánytalpba injektált flogisztikumok /karrage- 

nin, kaolin, dextrán, 5-hidroxitriptamin stb./ a láb 

ödémás duzzanatát okozzák, melynek térfogata jól mér

hető, s igy a gyulladás intenzitásáról és lefolyásáról 

nyerhetünk kvantitatív adatokat.

A gyulladásos folyamatokban egyes biogén aminoknak, 

mint pl. a hisztaminnak, 5-hidroxitriptaminnak mediá- 

tor szerepe van, ödémakeltő hatásuk azonban a gyulla

dás korai szakaszára korlátozódik.

Uj, ismeretlen hatásmechanizmusú antiflogisztiku- 

mok vizsgálatánál lényeges szempont, hogy a vegyületek 

gyulladáscsökkentő effektusa összefügg-e esetleges 

hisztamin, vagy szerotonin antagonista tulajdonsággal. 

Egyes ödémakeltő ágenseket, mint pl. a kaolint /2/, 

formaiint /Ъ/, sörélesztőt /4/ valaha elterjedten, ma 

viszont már egyre ritkábban használják aspec if ileus 

hatásmódjuk miatt.
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Körülbelül 20 évvel ezelőtt kezdtek kísérleti 

célra alkalmazni agy tengeri moszatból /Chondrus 

crispus/ kivont anyagot» a karragenint /5/, mely 

legnagyobb részt nagy molekulasúlyú /kb. 300 000/, 

elágazó szulfatált poligalaktóz láncokból áll /6/.

A karragenin két fázisban lezajló ödémát vált 

ki a patkánylábakon, az egyik fél- egy órán belül 

alakul ki, a másik csúcspontja három és Öt óra kö

zött van.

Kialakulásában szerepelnek mindazok a mediá- 

tor anyagok, amelyek a humán gyulladásos folyamatok

ért felelősek, igy érthető, hogy antiflogisztikumok 

vizsgálatánál miért vált oly népszerűvé a karragenin 

használata.

Az ödéma kezdeti fázisában a masztocitákból

felszabaduló hisztamin és szerotonin hatására kapillá

ris permeabilitás fokozódás jön létre, melynek követ

keztében a szövetekbe plazmafehérjék kerülnek. A 

következő szakasz során a kinin-szerü anyagok /bradi-^ 

kinin/ hatása érvényesül, végül a duzzadás gyorsuló 

fázisában az arachidonsav metabolitok jutnak szerep

hez, melyek hiperémiát valamint intenziv leukocita 

migrációt okoznak.
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Karragenin ödéma térfogatának változása az idő

függvényében

(ml),
a0.8- Carragenin 

(0,5 mg)
O) '
Оw--cu '
aQ4- £ (az/s

e ___

■m oldószer
f—~[- (i?otonNaa) 

13 5 7 idő (óra)

I (azt• O 4

1. ábra /l/в../
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A prosztaglandinok zsirsav-természetü, endogén 

bioaktiv anyagok, melyek a szervezetben szinte min

denütt megtalálhatók és számos szerv működésének 

szabályozásában részt vesznek /pl. vérkeringés, 

emésztés, szaporodás/.

Az arachidonsav felszabadulását és metaboliz- 

musát valamint ezek szteroid és nem-szteroid gyul

ladáscsökkentőkkel történő befolyásolhatóságát mu

tatja a 2. ábra.
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A prosztaglandin kutatásban nagy előrehaladást 

jelentett az arachidonsav métábólizmus megismerése, 

majd pedig a szintetikus prosztaglandin származékok 

előállitása. Willis /8/ a PGE-^ és PGEg gyulladásos 

exszudátumból való izolálásával bizonyitotta ezen 

anyagok mediátor szerepét.

Szívós kutatómunka révén, ma már többé-kevésbé 

ismertnek tekinthetjük e fontos gyulladás-mediátorok 

farmakológiai hatásait;

- növelik a hisztamin és bradikinin permeabili- 

tást fokozó hatását,

- hiperémiát idéznek elő,

- serkentik a leukocita. migrációt,

- fokozzák a lizoszomális enzimek felszabadulá

sát ,

- csökkentik a sejtek cAMP szintjét,

- bronchodilatációt ill. egyes metabolitok broncho- 

konstrikciót okoznak,

- fájdalomérző receptorok érzékenységét növelik a 

fájdalomkeltő ingerekkel szemben,

- láz kialakulásában jelentős szerepet játszanak, 

/PGE-j/

- csökkentik a gyomorsav szekréciót.
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A gyulladáscsökkentő vegyületek hatásmechaniz

mus vizsgálataiban döntő jelentősége van Vane /9/ 

munkásságának, aki először bizonyította, hogy az

aszpirin-szerű antiflogisztikumok az arachidonsav 

metabolizmusban kulcsfontosságú enzim /ciklooxi- 

genáz/ bénitásával/á.cilezés//lO/ megakadályozzák 

az endoperioxidok /PGGg, PGHg/, a PGEg és PGE-^ 

képződését.

A következő évek kísérletei az enzimgátlás • 

molekuláris mechanizmusát is tisztázták /11, 12, 13,

14, 15, 16, 17, 18/.

Smith /19/ 1971-ben hivta fel a figyelmet arra, 

hogy az aszpirin megakadályozza a humán vérlemezkék- 

ből a prosztaglandinok felszabadulását.

1975-ben sikerült Hamberg és mts.-inak /20/ vér- 

lemezkékből az arachidonsav metabolizmus egy újabb 

anyagát a tromboxánt /TXAg, TXí^/ szintetizálni. 

Hamarosan megismerték ezen anyagok keletkezési mód

ját és élettani szerepüket, miszerint kóros körülmé

nyek között a vérlemezkék összecsapzódását /aggre- 

gációját/és vazokonstrikciót idéznek elő. így vált 

érthetővé, hogy a ciklooxigenáz gátló aszpirin miért 

hasznos anti-trombotikus gyógyszer.

Gryglewski, és mts.-i /21/ 1976-ban újabb meta- 

bolikus terméket izoláltak nyúl-aorta mikroszóma 

frakciójából /PG^/» Az anyagról bebizonyították,
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hogy, hatásos értágitó és a vérlemezkék aggregáció- 

jának leghatékonyabb gátlószere.

A vériemezke-aggregáció gátlás módszerével 

kvantitative vizsgálható a ciklooxigenáz gátlók 

hatáserőssége. A vegyületek hatékonysága in vivo,

• ex vivo illetve in vitro módszerekkel tanulmányoz

ható. A vérlemezkékben dúsitott plazmában különbö

ző ágensekkel /kollagén, arachidonsav, ADP/ előidé

zett aggregáció mértéke fotometriásan követhető.

Aciklooxigenáz út mellett, az arachidonsav 

metabolizmus másik fő útja az, amelyet a lipoxige- 

náz enzim katalizál /22, 23, 24, 25/, s különböző 

leukotriének /pl. slow reacting substance of anaphy- 

laxis=SRS-A /26,27/, valamint a leukociták. kemotak- 

tikus mozgásáért felelős 12 L-hidroperoxi-5,8,10,14 

eikoza-tetraénsav /32-НРЕТЕ/ és a 12 L-hidroxi-5,о, 

10, 14 eikoza-tetraénsav /12-НЕТЕ/ képződéséhez 

vezet /28/.

Bizonyított, hogy a.leukotriéneknek a gyulladás 

patogeneziscben fontos szerepük van /29, 30, 31/»

Viszonylag régóta ismert, hogy az anafilaxiás 

reakció hisztamin és egyéb farmakológiailag aktiv 

anyagok, mint pl. az SRS-A, bradikinin, vérlemezké- 

ket aggregáló faktor /PAF/, prosztaglandinok, stb. 

felszabadulásával függ össze. Ezeknek az anyago Írnak
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a képződését számos tényező befolyásolja. Kísérletek 

sokasága igazolja azt a feltételezést, hogy az anafi- 

laxiás reakciók során a sejtek felszínén lejátszódó 

antigén-ellenanyag kapcsolódás következtében a masz- 

tocitákból simaizom összehúzódást okozó anyagok sza

badulnak fel. Kezdetben a hisztamin játszik szerepet, 

majd négy-öt perc múlva az SRS-A hatása jut érvényre. 

Az SRS-A, a legújabb eredmények szerint, az asthma 

bronchiale patomechanizmusában fontos szerepet ját

szik.

Tekintettel arra, hogy az antihisztaminok az 

SRS-A hatását nem befolyásolják, érthető, hogy ezen 

gyógyszerek nem védik ki teljesen az asztmás rohamot.

In vitro enzim-gátlási tesztekben egyszerűen és 

olcsón vizsgálható a vegyüle'tek lipoxigenáz gátló ha

tása. Jó közelitő eredményt kaphatunk'a növényi /bur

gonya, szójabab, alma/ eredetű enzimek felhasználásá

val is.

In vivo körülmények között az anti-SRS-A hatás 

tengerimalacon bronchokonstrikciós módszerrel vizs

gálható /32/.
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A gyulladásos gócban a szétesett sejtekből fel

szabaduló lizoszomális eredetű proteolitikus enzi

mek fokozzák a gyulladás helyi történéseit, és a 

gyulladást kisérő szisztémás reakciókat. A tényle

ges szövetkárositó reakciókban döntő szerepet ját

szanak.

/

A nem-szteroid gyulladásgátló gyógyszerek

anti-inflammatory drugs/ 

hatásmechanizmusának elemzésekor egyesek szerepet 

tulajdonítanak /33, 34/ bizonyos lizoszoma-membrán 

sterilizáló hatásnak.

/HSAID/ /=non steroid

Eszerint a fent említett vegyületek antiflo- 

gisztikus hatásukat részben a szövetkárositó hatású 

hidrolitikus enzimek kiszabadulásának gátlása révén

fejtik ki.

A gyulladás aktiv, védekező szakaszának leg

lényegesebb pontja a fagocitózis. E folyamat vizs

gálatára a disszertáció anyaga nem tér ki, s igy 

csak megemlitjük.

A makrofágok a sérült sejteket, sejttörmeléke

ket vagy a kórokozó ágenseket bekebelezik /ingestio/ 

és lizoszomális bontó enzimjeik révén megsemmisítik 

/killing effektus/. A falósejtek az idegen vagy sé

rült sejteket akkor is képesek azonosítani, ha azok 

felszine nincs ellenanyagokkal boritva. Ez annak
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tulajdonítható, hogy a makrofágok a megváltozott 

felszíni glikoproteideket idegennek tekintik. A 

fagocitózis azonban jelentősen fokozódik, ha a

sejtek ellenanyagokkal borítottak.

2.1.3. A helyreállítás stádiuma

Abban az esetben, ha a falósejtek el tudnak 

bánni a gyulladást okozó tényezővel, vagy az már nincs 

a szervezetben, pl. mechanikus sérülésnél, akkor ezzel 

befejeződik á folyamat; akut gyulladásról beszélünk.

A károsodás mértékétől függően rövid idő alatt a kis

erek és a kötőszövetek regenerálódnak, helyreáll az 

eredeti állapot.

2.2. A szubakut gyulladás mechanizmusa

Abban az esetben, ha a károsító tényezők/baktéri

umok, idegent estek, stb./ nem semmisithetőlc meg azonnal, 

a vérpályából kilépett alakos elemek beépülnek a szöve

tek közé, sárjszövet és hajszálér képződés indul meg.

A gyulladás területére vándorló fehérvérsejteken 

fibroblasztok és egyéb kötőszöveti sejtek is 

megjelennek. Az újonnan keletkező szövetet kollagén 

rostok szövik át, a gyulladás területe elszigetelődik

kívül
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a környezettől.

Farmakológiai vizsgálatokban a gyulladás szub- 

akut szakaszát különböző granulóma tesztekkel lehet 

modellezni /szivacs granulóma /35/, granulóma zsák 

/36/, stb./.

A leggyakoribb vizsgálati módszer, a steril 

idegentest /vatta, vagy cérna-száj/ körül az egy-két 

hét alatt kialakuló sarjszövet súlyát mérik /37,33/.

2.3» A krónikus gyulladás folyamata

Bizonyos polietiológiájú esetekben a gyulladásos 

folyamat egyes szervekre vagy szervrendszerekre is kiter

jedhet. Jellemző, hogy a gyulladást okozó ágens igen 

hosszú ideig jelen van a szervezetben. A betegség szin

te befolyásolhatatlanul halad előre, spontán javulások 

és új fellobbanások követik egymást, s kimenetele at

tól függ, hogy a megtámadott szerv életfontosságú-e

vagy s em.

Az antiflogisztikumokat legelterjedtebben külön

böző, krónikus jellegű degenerativ gyulladásos kórké

pek esetében használják /reumatoid artritisz, spondil- 

artrózis, oszteoartritisz stb./. Reumatoid artritisz 

patológiájában a gyulladás az Ízületekben a szinoviá- 

lis membránban levő erekben kezdődik. Az érfal áteresz

tő képessége nő, plazma alkotóelemek kerülnek az izü

leti résbe, az úgynevezett kóros szinoviát okozva. A
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hialuronsav és egyéb savanyú mukopoliszaharidák 

részben felhígulnak, részben elbomlanak, igy a 

súrlódás, nagymértékben megnő az izületi felszínek 

között. Fehérvérsejtek kerülnek a membránba és a 

résben lévő exszudátumba. Amikor ezek a sejtek el

halnak, olyan lizoszomális enzimek szabadulnak fel 

belőlük, amelyek a porcot is képesek megemészteni. 

Krónikus gyulladásnál a szinoviális membránt egyre 

vastagabb rétegben borítják a gyulladásos sejtek.

A membrán hipertrofizál, benövi a károsodott izü

leti porcot, granulációs szövetet, un. pannuszt

képez. Ahogy a pannusz nő, megemészti a porcot és 

magát a csontielszint is, véglegesen tönkretéve az

ízületet.

A reumatoid artritisz elsősorban a kötőszövet 

megbetegedése, jellegzetes a kórfolyamatban a bete

gek megemelkedett hidroxiprolin ürítése, mely a kö

tőszövet legfőbb fehérjekomponensének a kollagénnek 

kórosan megváltozott metabolizmusából /fokozott le

bontás/ adódik. A kollagén fizikai-kémiai tulajdonsá

gai is megváltoznak /a kollagénrostok közötti ke

resztkötések száma nő, a kollagén vizkötőképessége, 

hidratáltsági foka csökken, a fehérje "öregedéshez" 

hasonló jelenségeket mutat/, a betegek szérumában 

felborul az albumin-globulin arány, a nyomelemek 

anyagcseréje is kórosan alakul. Bizonyos új immun-
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globulinok /reumatoid faktor, R.F./ szérumban, való 

megjelenése a betegség esetleges autoimmun eredeté

re utal. Egyes kutatók szerint az immunrendszer 

aktiválódását /complement rendszer IgG tipusú el

lenanyagok részvételével/ az okozza, hogy feltéte

lezhetően virusok /pl. Epstein-Barr virus/ megtá

madják a .kötőszövetet, s annak antigén tulajdonsá

gát megváltoztatják. Az immunrendszer az igy megvál

tozott szövetet idegennek ismeri fel.

Mivel a reumás betegek száma évről-évre nő, 

igen sok kutató foglalkozik a betegség patomecha- 

nizmusával, keresik az utat, hogyan lehet a beteg

séget esetleg visszaforditani, vagy gyógyszeresen 

befolyásolni. Az intenziv kutatások ellenére a 

krónikus gyulladás kóroki folyamata még csak rész

leteiben tisztázott, ezért a megfelelő oki terápia 

alkalmazása nehézségekbe ütközik.Emiatt gyakran 

meg kell elégednünk a tüneti terápiával. Ennek leg

fontosabb eszközei a szteroid és a nem-szteroid 

gyulladáscsökkentők.

Ugyanezen okok miatt tökéletesen megfelelő ál- 

latkisérletes modellek jelenleg nem ismeretesek, 

úgy tűnik, ma egyik legalkalmasabb módszer az un. 

patkány adjuváns artritisz teszt.
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A gyulladás tüneteinek megfigyelése mellett 

/ödéma, láz, stb./ mód nyilik a degenerálódott 
terület szövettani feldolgozására. Sejttani és bio
kémiai vizsgálatok a kórfolyamat intenzitására ad
hatnak részletesebb felvilágositást /vérkép megvál
tozása, szérumfehérjék stabilitásának megváltozása, 
hidroxiprolin-ürités, stb./.
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3. A NEM-SZTEROID GYULLADÁSCSÖKKENTŐK HATÁSSPEKTRUMA

Alkalmazási területük a különböző izületi meg
betegedések, reumatoid elváltozások, de használják 

őket pl. belgyógyászati, bőrgyógyászati, nőgyógyá
szati és szemészeti megbetegedésekben is.

A terápiában használatos nem-szteroid gyulla
dáscsökkentőket két nagy csoportra oszthatjuk:

1. Az első csoportba sorolhatjuk azokat a vegyülete
két, melyeknek fájdalomcsillapító és lázcsillapitó 

hatásuk is van, ezek rendszerint savas jellegűek.
Általában csak a gyulladásos betegséggel járó 

valamelyik részfolyamatot befolyásolják, az alapbe
tegséget nem szüntetik meg. így pl. gátolhatják a 

prosztagiandin szintézist, /39,40,41,42/ csökkenthe
tik a vérlemezkék adherenciáját, /43,44,45/ megaka
dályozhatják a leukocita migrációt, /46,47,48/ in
te rfe ráihatnak a fagocitózissal, /49/ stabilizálhat
ják a lizozoma membránt ezzel megakadályozván külön
böző degradativ enzimek felszabadulását /50,51/.

Ebbe a csoportba tartozó gyulladáscsökkentők 

közül az egyik legerősebb és egyben legtoxikusabb 

az indometacin. Egy nagyságrenddel gyengébbek az 

antranilsav származékok és a fenilbutazon, két nagy-
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ságrenddel az aszpirin.

Sajnos a megfigyelések szerint a hatás és mel

lékhatás ezeknél a vegyü.1 eteknél nem választható el 

/gyomorfekély/. A gyengébben ható vegyületek kevés

bé toxikusak, a hatásosak toxikusabbak.

Eddig még nem sikerült ulcerogén hatással nem 

rendelkező, de erős gyulladásgátló hatású gyógyszert 

előállítani.

2. A második csoportba sorolhatjuk azokat a vegyüle- 

teket, melyeket a reumatoid betegségek "specifikus” 

gyógyszereinek tekintünk, tehát a betegség pato- 

mechanizmusát befolyásolják. Ezek az anyagok hatásu

kat csak hosszabb kezelési idő után fejtik ki. Ide 

tartoznak, bizonyos arany-sók, köszvény ellenes sze

rek, antimaláriás vegyületek, D-penicillamin, valamint 

a szervezet immunapparátusát befolyásoló anyagok, 

az úgynevezett immunszupresszánsok ill. immunstimu

lánsok.
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4. CÉLKITŰZÉS

Intézetünkben széleskörű kutató munka folyik. 

Ennek kapcsán megállapítottuk, hogy egyes pirazol- 

karbonsav-hidrazid származékok az állatkísérletes

modelleken jelentős gyulladáscsökkentő hatással 

rendelkeznek. Ezek a vegyületek a 151 436 és 153 

153 762 sz. /Dr. Fehér Ödön, GYKl/ magyar szabadal

mi leírásban ismertetett félszintetikus penicilli

nek előállítása során, mint acilező szerek nyertek 

f elhasználást.

Ez a vegyületcsoport nem ismeretlen, az iroda

lomban számos pirazol-5-karbonsav különböző farma

kológiái hatását közölték már.

Egyes ismert származékok, mint pl. a Gazz. Chim. 

Ital. 91» 1461-74 /1961/ alatt szereplők, monoamino- 

oxidáz gátló hatásúak, mások, mint pl. a 644 691 sz. 

belga szabadalmi leírásban leírtak, hipoglikémiás 

hatást mutatnak.

Pirazolidin gyűrűjük révén a fenilbutazon és 

származékai szerkezeti hasonlóságot mutatnak az ál

talinak vizsgált pirazolkarbonsavakkal.

ICisérleteink során sikerűit bizonyítanunk azt, 

hogy a vizsgált vegyületcsoport esetén a gyulladás- 

csökkentő effektus szorosan hozzátartozik a pirazol- 

gyürü jelenlétéhez.
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Célkitűzésűnk az volt, hogy a szintetizált, 

mintegy 50 pirazolkarbonsav-hidrazid származék 

/Tihanyi Endre és munkacsoportja, GYKl/ közül ki

válasszuk a leghatásosabb gyulladáscsökkentő vegyü- 

és bizonyos szerkezet-hatás összefüggésekre 

következtessünk.

Az első szűrővizsgálat /karragenin ödéma teszt/ 

eredményei alapján eldöntöttük, hogy mely vegyüle- 

tek alkalmasak további vizsgálatra.

A gyulladás szubakut fázisát jól modellező 

vatta-granulóma tesztet választottuk következő lép

csőként, s csak az igy hatásosnak talált vegyületek

kel végeztünk krónikus gyulladásos teszten vizsgála

tokat.

letet

Kísérleteinket kiterjesztettük fájdalomcsilla

pító és lázcsillapitó hatás vizsgálatára is.

Ismert, hogy a savas jellegű gyulladáscsökken

tő vegyületek hatásos gátlói a prosztaglandin szin

tézisnek. Az arachidonsav métábólizmusában szerepet 

játszó ciklooxigenáz enzim bénitásával fejtik ki 

hatásukat, mig a lipoxigenáz enzimre általában ha

tástalanok.

További kérdésünk tehát az volt, hogy a szabad 

karboxil-csoportot nem tartalmazó vegyületeink befo

lyásolják-e az arachidonsav metabolizmusát.
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5.MÓDSZEREK

5.1. A gyulladás akut fázisának modellezése

5.1.1.- Karragenin ödéma gátlása patkányokban

Az akut gyulladáscsökkentő hatás mérését a 

Winter által leirt karragenin ödéma módszer alkal

mazásával végeztük /5,52/. ■

Kísérleteinket 18 órát éhezett /vizet ad libi

tum kaptak/ 120-130 gr-os, CFY törzsű, nőstény pat

kányokon végeztük.

Az állatokat a Gödöllői Kisállattenyésztő 

Intézettől kaptuk, s tizesével elkülönítve, szabályo

zott hőmérsékletű és páratartalmú helyiségben tartot

tuk /21+1°C, relativ páratartalom 50 $/.

A patkányok jobb hátsó lábának plantáris fel

színébe intrakután 0,1 ml l$-os karragenin /C.Roth, 

Chemikalein, Karlsruhe/ izotoniás NaCl-al készült 

szuszpenzióját fecskendeztük, Hamilton fecskendővel.

A lábtérfogatot közvetlenül a karragenin bea

dása előtt és három órával később LenSe-féle higanyos 

pletizmométerrel határoztuk meg.

A vizsgálandó anyagokat orálisan /p.o./, vagy 

intraperitoneálisan /i.p./ adagoltuk egy ill. 

órával a karragenin adása előtt.

fél
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A vizsgálandó vegyületek szuszpenziója 1 csepp 

Tween-ÖO /Reanal/ és 0,1 fo-os karboximetil-cellulóz 

/CMC/ /Pluka/ vizes oldatával készült.

Az állatok 0,5 ml/100 gr testsúly.térfogatban 

kapták a vizsgálandó anyagot, ill. a kontrollok az 

oldószert. A szűrővizsgálat során 100 mg/kg dózist 

alkalmaztunk orális kezelés mellett.

Azokat a vegyületeket, melyekre 40 /о-os gátlás

nál kisebb értéket kaptunk, kizártuk további kísér

leteinkből. A 40 fo-nál magasabb gátlást mutató anya

gokkal folytattuk további vizsgálatainkat, alacsonyabb 

és magasabb dózisokban is.

Az eredményeket kvantálisan értékeltük. Az egyes 

állatoknál pozitívnak tekintettük a vizsgált anyag 

gyulladáscsökkentő hatását, ha a lábtérfogat emelke

dés nem érte el a kontroll csoport átlagának 60 /-át.

Meghatároztuk az adott dózisra pozitívan reagáló 

állatok /Й—оs értékét, és Litchfield és Wilcoxon /53/ 

értéket és 95 5»-os konfidencia interval-szerint ED-oO
lumot számoltunk.

Továbbá a kapott eredmények alapján relativ ha

tékonyságot is meghatároztunk, azonos dózisszinteken, 

azaz lcétmintás " t" próbával értékeltük a referens fe- 

nilbutazonhoz viszonyított aktivitást.
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Megjegyzés: a továbbiakban, ha a beszerzési 

forrást /gyártót/ nem jelezzük, az minden esetben 

Reanal-készitményt jelent.

5.1.2. Szerotonin /5-НТ/ ödéma gátlása patkányokban 

/54,55/

Kísérleteinkhez CFY törzsű, 130-140 g súlyú, 

nőstény patkányokat használtunk.

Indukáló ágensként szerotonin kreatininszulfát 

/bázisra számitva/ 30/Ug/ml-es izotóniás NaCl-al
/

készült oldatát használtuk, melyből 0,1 ml-t 

/Hamilton f./ adtunk intraplan tárisan.

A talptérfogatot közvetlenül a szerotonin be

adása előtt, majd azt követően 10 perces intervallu

mokban olvastuk le, Lenőe-féle pletizmométer segit- 

ségével, 1 órán keresztül.

A vizsgálandó vegyületeket 50 mg/kg-os dózis

ban ádtuk orálisan, a karragenin ödéma módszer is

mertetésénél leirt módon, 1 órával a szerotonin 

adása előtt.

A kontroll állatok karboximetil cellulózt /CMC 

0,1 i<>/ kaptak.

Meghatároztuk az egyes vegyületek f»-os ödéma-gát- 

lási értékeit.
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5.1.3« Nisztatin ödéma gátlása patkányokban

Kísérleteinkhez CFY törzsű, 150-170 g súlyú, 
nőstény patkányokat használtunk.

A vizsgálatokat Arrigoni-Martelli /56/ által 
leirt módszer alapján végeztük. Irritáló ágensként 
nisztatin /Chinoin/ 2 /о-os izotóniás NaCl-al készült 

oldatát használtuk. Az állatok 0,1 ml-t /Record 

fecskendő/ kaptak intraplantárisan.
A vegyületeket a karragenin ödéma tesztnél is

mertetett módon szuszpendáltuk, 50 és 100 mg/kg dó - 

zishan adagoltuk orálisan, részben 1 órával a nisz - 

tatin adása előtt, részben a nisztatin adása után 

18 órával.
A kontroll talptérfogatot közvetlenül a nisz

tatin adása előtt olvastuk le, az emelkedéseket az 

első csoport állatainál a nisztatin adását követően 

öt órán keresztül, óránként, a másik kísérleti cso
portban pedig a tizenkilencedik órától kezdődően, 
óránként, a huszonnegyedik óráig határoztuk meg.
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5.1.4. Trombocita-aggregációt gátló hatás vizsgálata

Vizsgálatainkhoz frissen vett humán vért hasz

náltunk /57/, melyhez 3,8 mg/ml nátrium citrátot 

adtunk /alvadásgátlónak/.

A vért MSE /Mistral/ centrifugán 5 °C-on 500 g- 

vel öt percig centrifugáltuk, igy megkaptuk a lemez- 

kedás plazmát /Platelet rich plasma, PRP/. A maradé

kot tovább centrifugálva 1500 g-vel tizenöt percig,

' kapjuk a lemezke-szegény plazmát /Platelet poor plasma, 

РРР/. A lemezke-szegény plazma a mi mérési rendsze

rünkben lemezke-mentesnek tekinthető.

A plazma vérlemezke számát Coulter Counter elek

tromos sejtszámláló /ZF Coulter Electronics Limited, 

Engianc/ segítségével meghatároztuk és 250 000 darab/ 

ml-re állítottuk be, a PPP-vel való higitással.

Minden méréshez 0,5 ml plazmát használtunk, mely 

10 és 10 ^M végkoncentrációban tartalmazta a vizs

gálandó vegyuletet.

A vegyuleteket DMSO-ban oldottuk és tizenöt per

cig inkubáltuk a plazmával. A DMSO olyan térfogatát 

választottuk /10yul/ amely még nem okoz aggregációt.

Aggregáló ágensként kollagén /Horn, Chem. München/ 

0,1 mg/ml-es oldatának 20^/ul-ét használtuk.

Az aggregáció időbeni lefolyását, azaz az opti

kai denzitást Chrono-Log /U.S.A./ aggregométer segit-
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ségével követtük 600nm-en, melyet a készülék auto

matikusan regisztrált.

Kontroll méréseinkben a plazmához EMSO-t adtunk, 

a vivőanyag miatt esetlegesen bekövetkező aggregáció 

ellenőrzésére.

5.1.4. Lipoxigenáz enzim gátlásának vizsgálata

A burgonya lipoxigenáz preparálása /58/ a követ

kező módon történt:

500 gr burgonyát 400 ml 4,5 pH-jú, 0,1 N nátrium- 

acetát pufferbe reszeltük, majd Ultra-Turraxal /ТР 

18/10/ homogenizáltuk.

Antioxidánsként az elegybe 140 mg aszkorbinsavat 

és 154 mg nátrium metabiszulfitot tettünk. Az erős 

habzást pár csepp oktilalkohollal szüntettük meg.

A homogénizátumot 4 réteg gézen megszűrtük, majd 

Beckmann L5-50 ultracentrifugán 15 000g-vel centri

fugáltuk 20 percig.

A felülúszó mennyiségét lemértük, majd 25 ft~os 

végkoncentráció eléréséig ammonium szulfátot adtunk 

hozzá, ezután a precipitátumot redős papirszürőn el

különítettük, és a felülúszó ammonium szulfát kon

centrációját 50 io-ra állítottuk be.

Ezután újból centrifugáltunk /15 000 g, 20 perc/.
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A csapadékot 70 ml 6,8 pH-jú foszfátpufferben 

/0,5 М/ szuszpendáltuk, s ugyanilyen pH-jú foszfát 

pufferrel szemben dializáltuk egy éjszakán át /kb. 

20 óra/.

Másnap Folin /59,60/ módszerével meghatároztuk 

a preparált enzim fehérje tartalmát, majd megmértük 

aktivitását.

Az enzim lefagyasztva körülbelül fél évig el

tartható. A preparálás 0°C-on történt.

Az enzim-aktivitás mérése oxigén tenzióra ér

zékeny Yellow-Sprins Instruments gyártmányú. /U.S.A./ 

monitorral történt.

Minden vizsgálathoz kontroll mérést is végeztünk, 

mely a vegyületek oldására használt oldószert tartal

mazta /ШБ0/.

A reakcióelegy összetétele:

0,2 ml enzim

2,8 ml imidazol puffer pH 7,2

50yul vizsgálandó vegyület
.10_^

A reakciót lO^ul szubsztrát /linolensav 2,8 ^-os 

etanolos oldata, Növényolaj és Mosószerkutató Intézet/ 

hozzáadásával indítottuk.

A lipoxigenáz enzim oxigén fogyasztását Radelkis 

/ОН-814/l/ kiíróval regisztráltuk.

10 7 M
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A vegyületek lipoxigenáz enzim-gátló hatását 

még meghatároztuk szójababból ill. almából preparált 

enzimek segitségével is. /Tolnay dr. módszere sze

rint , GYKl/.

Meghatároztuk az anyagok IC^q értékeit.

Referens anyagként az ismert lipoxigenáz enzim

gátló vegyületet a BW 755 C-t /3-amino-l-/m-/tri- 

fluormetil/-fenil/-2-pirazolin/ vegyületet /61/ 

használtuk.

5.1.6. Fájdalomésillapitó hatás mérése patkányokban

Az analgetikus hatás vizsgálatát Randall-Selitto 

/62/ teszten végeztük el.

Kisérleteinket 130-140 g-os, CFY törzsű, him 

patkányokon végeztük. Az állatok talpának kezelése a 

karragenin ödéma tesztnél.leÍrtak szerint történt.

A fájdalomküszöb értéket Ugo-Basile /Italy/ 

cég által gyártott analgesimeter segitségével hatá

roztuk meg.

A karrageninnel érzékenyitett lábakat, 3, 4, 5 

órával az irritáló ágens adása után mechanikusan in

gereltük. A patkánylábakra fokozatosan egyre nagyobb 

nyomás nehezedett.

Fájdalomküszöbként azt az értéket tüntettük fel,
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grammokban kifejezve, amelyre az állat jól látható

an reagált, vagyis testével összerándult, illetve 

lábát kirántotta a ránehezedő súly alól.

A vegyületeket 2,5 órával a karragenin adása 

után orálisan, 3, 10, 30, 100 mg/kg dózisokban ada

goltuk. A vegyületek hatékonyságát a fájdalom kü

szöbértékének fo-os növekedésében adjuk meg.

5.1.7. Fájdalomcsillapító hatás vizsgálata egerekben

A Siegmund és munkatársai /63/ szerint leirt 

writhing tesztben az állatoknak i.p. fenilkinont ad

nak, amire azok jellegzetes görcsös hasfalösszehúzó

dásokkal, un. writhing reakcióval válaszolnak.

Kísérleteinket 20-25 g-оs CFLP törzsű, vegyes- 

nemű egereken végeztük. Az egereket egyesével elkü

lönítve, átlátszó műanyag dobozban tartottuk.

A vizsgálandó vegyületeket az állatok 30 perccel 

a fenilkinon /Sigma/ /0,5 mg/0,1 ml/10 g állat, i.p./ 

beadása előtt kapták orálisan, 10, 30 és 100 mg/kg 

dózisban, 0,1 ml/10 g volumenben.

Húsz percen keresztül figyeltük és megszámoltuk 

minden egyes állat writhing számát, majd megállapí

tottuk, hogy a kontroll /csak oldószert kapott/ álla

tokkal szemben hány $-kal csökkent a fenilkinon okoz

ta görcs.
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5.1.8. Hőcsökkentő hatás vizsgálata normoterm 

patkányokban

Kísérleteinket 190-210 g-os, CPY törzsű, hím 

patkányokon végeztük, állandó hőmérsékletű és pára

tartalmú helyiségben /26°C+1°C; rel. páratartalom: 

50 #/.

Meghatároztuk az állatok kontroll hőmérsékle

tét, majd az anyagok adása után óránként, 5 órán 

keresztül mértük a patkányok testhőmérsékletét 

Elláb /Elektrolaboratoriet, Kopenhága/ elektromos 

végbél-hőmérővel.

5.1.9. Hőcsökkentő hatás vizsgálata sörélesztővel

lázassá tett patkányokban

A lázcsillapító hatás vizsgálatát Flemming /64/ 

módosított tesztjével végeztük el.

A kísérleteket 190-210 g-os, CFY törzsű, him 

patkányokon végeztük, állandó hőmérsékletű és pára

tartalmú helyiségben /26+l°C ; rel. páratartalom: 50 e/o/.

Az állatok 2-2 ml sörélesztő izotoniás NaCl-al 

készült 20 fo-os szuszpenzióját kapták szubkután /s.c./, 

négy egyenlő részre elosztva.
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A szuszpenzió első három adagját a vizsgála

tot megelőző napon három óránként, a negyedik rész

letet a vizsgálat reggelén adagoltuk. Két és fél 

órával ezt követően kezeltük az állatokat a vizsgá

landó vegyületekkel, orálisan 50 és 100 mg/kg dó

zisban.

Meghatároztuk az állatok kiindulási hőmérsék

letét, a huszonnegyedik órai lázas hőmérsékletet, 

kezelés után pedig az óránkénti hőmérsékletváltozá

sokat /öt órán keresztül/.

A kontroll csoport a sörélesztő mellett a meg

felelő oldószert kapta.

Eredményként az anyagok hőmérsékleti indexét 

adjuk meg /65/, azaz összegeztük az öt utolsó mérés 

során a kezelt és kontroll csoportok hőmérséklet 

emelkedés átlagértékeinek különbségét.
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5.2. Szubakut gyulladás modellje

5.2.1. Idegentest körül kialakuló sarjszövet 

képződésének gátlása

A vatta-granulóma teszt bevezetése Meier /66/ 

nevéhez fűződik.

Talán a legismertebb és leggyakrabban haszná

latos Winter /67/ módszere. Vizsgálatainkhoz mi is 

ezt a metodikát választottuk.

Kisérleteinkhez 140-150 g-os CFY törzsű, him 

patkányokat használtunk.

A műtét alatt az állatok éter narkózisban vol

tak. Steril körülmények között a patkányok hasbőre 

alá 30-40 mg súlyú vatta korongokat implantáltunk.

A műtét előtt a vatta korongok súlyát 0,1 mg 

pontossággal lemértük.

A fertőzés megelőzésére a vattát antibiotikum 

tartalmú oldattal itattuk át /Streptomycin, Peni

cillin, EGYT. 5-5 mg/ml oldata/.

Egy hét múlva eltávolitottuk a vatta korongo

kat .a körülötte levő sárjszövettel együtt /az ál

latokat éterrel túlaltattuk/.

24 órás szobahőmérsékleten való száritás után 

a korongokat lemértük és kiszámítottuk a sarjszövet
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tiszta súlyát.
Az egyhetes kísérleti periódus alatt az álla

tokat naponta egyszer ugyanabban az időben kezel
tük, orálisan 12,5; 25; 50 és 100 mg/kg, valamint 
30 mg/kg i.p. átvizsgálandó vegyületek dózisaival. 

A kezelt csoportokat minden esetben csak oldószert 

kapott kontroll csoportokkal hasonlítottuk össze.
A vegyületek hatását, különböző dózisszinteken, 

százalékos gátlásban adjuk meg.
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5.3» Krónikus gyulladás modelItje

5.3*1. Adjuváns artritisz vizsgálata patkányokban

Vizsgálatainkat a Newbould /68/ által leirt 

módszerrel végeztük, amelyet kiegészitettünk hőmér

séklet méréssel, a testsúlyváltozás mérésével és 

jellemeztük az állatok fizikális állapotát is.

Kisérieteinlcet 180-200 g-os Long' Evans törzsű 

him patkányokon végeztük.

Irritáló ágensként komplett Freund adjuvánst • 

/Human/ használtmik, melynek 0,1 ml-ét fecskendeztük 

a patkányok jobb hátsó talpába intrakután.

A talptérfogat vo.1 to zásokat naponta mértük Lenőe 

féle higanyos talptérfogatmérővel, 21 napig.

A 10. naptól kezdődően/a másodlagos elváltozások 

kialakulása után/ meghatároztuk a bal láb térfogatát 

is. A kisérlet első hetében a patkányok hőmérsékletét 

Elláb elektromos hőmérővel regisztráltuk.

Az állatok súlyát naponta mértük 0Y7A Labor /VEB/ 

mérlegen, 21 napig.

A vizsgálandó vegyületeket orálisan 25 mg/kg 

dózisban kapták az állatok.
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Eredményeinket, a talptérfogat, a hó'mérséklet- 

és a testsúly változást a 13, 14, és 15* ábra szem

lélteti.

5.4. Magatartási és toxicitási vizsgálatok

Az akut toxicitás meghatározáshoz 20-25 g súlyú 

CFLP törzsű, mindkét nemű egereket használtunk. Szűrő 

dózisnak 200 mg/kg p.o. és 100 mg/kg i.p. dózisokat 

választottunk.

A huszonnégy óra alatt kialakuló magatartási és 

toxicitási eredményeket értékeltük.

A G-YKI 15 528; 15 536 és 15 542 jelzésű vegy

ieteknél pontos akut LDpjQ értékeket határoztunk meg 

Litchfield és \7ilcoxon szerint. A megfigyelés itt 

tizennégy napig tartott.
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6. EREDMÉNYEK

6.1. A gyulladás akut fázisát modellező kísérletek

eredményei

6.1.1. Karragenin ödéma gátlása

6.4. Magatartási és toxicitási vizsgálatok

Az 1. táblázatban a karragenin ödéma gátlását 

tüntettük fel, 30 mg/kg i.p., illetve 100 mg/kg 

dózisokkal történő kezelés mellett.

Ezenkivül az ábra tartalmazza az összes vizs

gált vegyületeknél 100 mg/kg i.p. és 200 mg/kg p.o. 

dózisok esetén kapott magatartási tüneteket, vala

mint a toxicitási adatokat.

p.o.



1. táblázat

Magatartási
hatások

100 mg/kg i.p. 
200 mg/kg p.o.

Akut
toxicitás /24 / 

mg/kg

Karragenin 
ödéma $ gátlás 
dózis mg/kgKéplet Vegyület 

kódszáma
30 i.p. 100 p.o.

i

—
0/5100 i.p. 

200 p.o. 0 /5/ 0 /5/015 149 I0/5
nnh-nh2

0/5100 i.p. 
200 p.o.015 254 0 /5/0/5 n. t.

'NH-NH-CH3

г
0 /5/ 9 /5/100 i.p. 0/0 

200 p.o. 0/5*0 015 527

"NH-NH-CH,



100 i.p. 0/5 
200 p.o. 0/5

cianozis, 
ataxia,
p.o.

46/7 59/17
NH-NH/Ő) 15 528

I
izomtónus 
fokozódás, 
SMA csökk.
p.o.

0 rv>// 100 i.p. 0/5 
200 p.o. 0/5'NH-NH/ShI I31/16 58/1415 542

izomtónus 
fokozódás, 
ataxia, 
alvás,
p.o.

>0 100 i.p. 0/5 
200 p.o. 0/5C'NH-NH-<@> 30/5 60/515 550

a
SMA csökkenés, 
ataxia,(p//0 100 i.p. 0/5 

200 p.o. 0/5P 49/4 50/1315 536 p.o.
N4H-NH



I

UJ

!



CH5

йио izomtónus 
fokozódás,
SMA csökkenés,
p.o.

0/5100 i.p. 
200 p.o.15 540 0/5 25/5 42/5

CH3

10/5100 i.p. 
200 p.o.0 0/5 29/5 5/515 563 -p

izomtónus 
fokozódás,
SMA csökkenés
p.o.

0/5100 i.p. 
200 p.o. 0/5 18/5 44/515 5414NH-NH

ataxia,
SMA csökkenés,
p.o.

0/5100 i.p. 
200 p.o.15 580 0/5 49/5n. t.



CH3

н а
0/5100 i.p. 

200 р.о. 12/50/5 8/5015 556

а 100 i.p. 0/5 
200 р.о. 0/5С/° I30/527/50NH-N=CH-é> 15 565

-р*
л
Iа

[о; чын-ын-<й) 0/5izomtónus
fokozódás
р.о.

100 i.p. 
200 р.о. 0/5 0/5n. t.44 430

CH«

0/5100 i.p. 
200 р.о. 9/Ю0/50 n. t.44 351

3



I
-E=»

I



CHз
ÄM /СНОI N^H'N'CHZ-©

0/5enyhe SMA 
csökkenés
p.o.

100 i.p. 
200 p.o. 0/5 31/544 449 n.t.

СМ3 *
0/5100 i.p. 

200 p.o. 5/5 18/50 0/515 562%

СЛ»

а izomtónus 
fokozódás, 
múló SMA 
csökkenés
i.p.

NH-NH-^Ő> 0/5100 i.p. 
200 p.o. 26/50/544 4o2 n.t.

а
i.p.: intraperitonealis kezelés 

p.o.: orális kezelés 

/ / : állatszám

SMA:spontán motoros aktivitás 

n.t.ínem tesztelt
• / : magatartási hatást nem észleltünk

0 íkarragenin ödéma tesztben hatást nem észleltünk
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Karragenin ödéma tesztben mért eredményeink 

alapján kiválasztottunk hét vegyül etet, /АО fo

nál magasabb gátló hatás/ melyek ödémacsökkentő 

képességét több dózisban is meghatároztuk /2. 

táblázat/.
Referens anyagként fenilbutazont /Kőbányai 

Gyógyszerárúgyár, K.GY./ használtunk.



2. táblázat

A G-YKI 15 528, -534, -536, -540, -541, -542, -550 jelzésű ve gyűl etek karragenin ödéma gátló hatásai

ED5q mg/kg
p.o.

95 ^-os 
konf. int.

Karragenin ödéma $-os g á t 1 á s i érték
Vegyület

mgA g p.o.mg/kg i.p. i
! 100 12,5 2510 30 50 100

vX
64+1,8+/14/ 59+1,8+/17/ 

47 /5/

32+4,1 /9 / 50+2,9 /13/ 

37 /5 / 42 /5 /

31 /5/ 34 /5/

42+2,7 /14/ 58+I,5+/14/ 

47 /5/ 60 /5/

38+1,9 /34/ 38+2,9 A5/

42+ /5/

48 /5/
57+3,8 /4/ 

3/4° /4/

35+2,8 /14/ 49+2,0 /14/31+3,5 /7/ 46+2,2 /7/ 15/9,1-24,7/15 528 1

/5//5/ 344415 535
48/27,4-84 /37+2,5 /5/ 

39 /5/

/4/49+3,9 /4/34+3,8 /4/ 1215 536

/5//5/ 25415 540

/5//5//5/ 18 2015 541 4

18/8,8-36,9/54+2,4 ДО/34+1,9 ДО/36+2,7 /1£/31+3,4 №24+5,5 /8/15 542

/5//5//5/ 31303015 550
Fenilbu-
tazon 49+5,8 /15/23+3,7 /15//5/ ^50/5//5/ 474121

Minden érték átlag + S.E.Zárójelben az állatszámot tüntettük fel 
+ p < 0,05
0 4 állat közül 3 elpusztult
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Százalékos gátlás, valamint a toxicitási ér
tékek figyelembevételével döntöttük el, hogy mely 

vegyületek alkalmasak további vizsgálatra.
A formil csoport /GYKI 15 535/, vagy a 2’-me- 

til-6 * kiór-f enil-/GYKI 15 540/, a a’ő'-dimetil- 

fenil-/GYKI 15 541/, a 2’klór-fenil-hidrazid /GYKI 
Г5 550/ helyettesités a referens fenilbutazonnál 
magasabb ödéma gátlási százalékot eredményezett, 
de a magatartási és toxicitási értékek miatt vo- 

vább nem vizsgáltuk.
A fenil-/GYKI 15 528/,.illetve a para-klór- 

fenilhidrazid /GYKI 15 542/ csoport szignifikán
san növelte a fenilbutazonhoz viszonyított haté
konyságot.

A 2*6’-diklór-fenilhidrazid /GYKI 15 536/ 
hatása elérte ugyan a referens vegyület hatékony
ságát, de attól szignifikánsan nem különbözött.

A kísérleteket ezután a következő három ki
választott vegyülettel folytattuk tovább in vitro 

és artritisz teszten, ezek: GYKI 15 528, 15 536,

15 542.
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6.1.2. Szerotonin és

6.1.3. Nisztatin ödémára kifejtett hatás

Az eredmények azt mutatták, hogy vegyületeink 

nem csökkentették sem az 5-HT, sem pedig a niszta

tin okozta gyulladásos reakciót.

6.1.4. Trombocita aggregáció gátlása

Amint a 3. ábrán látható, a GYKI 15 536-os 

vegyület 50 56-kal, a 15 542-es 70 56-kal, a 15 528- 

as anyag pedig 100 $-kal gátolta a kollagén-indu

kálta aggregációt 10~^ M-ban.

Д0Ц
GYKI 15528 (10'äM) 

GYKI 15542(Ю’>М) 

GYKI 15536(10"Vl)

7°0

50
/Ж

kontroll
100

— idő 
(perc)2 4 6 8

3. ábra
kollagén 20/ul /5x10 4 М/Aggregáló ágens:
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Vizsgálatainkat elvégeztük nagyobb higitásban

is, hiszen a legtöbb, gyógyászatban is használt an-
-5-6tiflogisztikum 10 -10 M koncentrációban is gátol

ja a trombocita aggregációt /aszpirin, indometacin,

43, 45, 57/.

AQQ
%

0
aii

YKI 15542 (1Q-4M) 

'GYK! 15528(10'I'M) 

i,GYKI 15536(1(Гм)
kontroll

?

100
- idő 

(perc)2 4 6 8

4. ábra
kollagén 20 yul /5х10~4 М/

Az ábrából látható, hogy a G-YKI 15 542 jelzésű 

vegyület 40 fo-kal a 15 528 20 $-kal a 15 536 pedig 

10 fo-kal csökkentette az aggregációt 10~4 M-ban, 

tehát csak két nagyságrenddel nagyobb dózisban mu

tatnak az aszpirinnel közel azonos hatékonyságot.

így ezek a vegyületek nem, vagy csak kis mér

tékben gátolják az arachidonsav métábólizmusában 

szerepet játszó ciklooxigenáz enzimet.

Aggregáló ágens:
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6.1.5. A lipoxigenáz enzim gátlásának vizsgálata

értékeket.Az ábrák alatt feltüntettük az IG 50

oxigén
ieLí'tettscic)

(%)
-0

-50

100

оidő 3
fpe-nc)

5. ábra

kontroll

oxigén
ie/iYeíbeg

ÍVo)

-0
-5Ö

"TO
idő 3 0
(pet-c)

6. ábra

GYKI 15 528: 1,5 x Ю“7 M
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ол I
ieh ieítség

(%)

-о
-50

-400
Оidő

(perc)
3

7. ábra
-6GYKI 15 536: 5,6 x 10 M

oxigén
tcUicttiég

(%)

-0

-50

■ЧОО
\

idó 3 0
(porc)

8. ábra

GYKI 15 541: 1,4 xlO"5 M



- 55 -

oxigén
telítettség

(%)

-0
-50

-Ю0
\+

idő
(perc)

03

9. ábra

GYKI 13 542: 1,6 x Ю”7 M

oxigén 

ich t ett $é<j

(74

-0
-50

-400

idő 3 0
(perc)

10. ábra
-7GYKI 15 551: 2,1 x 10 M
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A fenti mérések mindegyikében az enzim burgonya 

lipoxigenáz 0,2 ml-e volt, szubsztrát: Kyul 2,8 $- 

os linolénsav.

Mivel az anyagok burgonya-lipoxigenáz enzimet 

gátló hatása igen jelentős, erősebb, mint az iroda

lomból jól ismert BW 755 C /61/ vegyületé, megvizs

gáltuk egyéb, növényi eredetű, lipoxigenáz enzimek

re irányuló hatásukat is.

A 3. táblázatban feltüntettük néhány ismert 

gyulladáscsökkentő enzim-gátló hatását is.

3. táblázat

Szójabab lip. Alma. lip.Burgonya lip.Vegyület
IC10IC 5050 50

-41,5xlO~7M

5,6xlO-6M

1,4x10~5M

1,6x10~7M

2,1x10~7M

1,5x10"4M 
nem gátol

1,4x10“3M 
nem gátol

4,3x10 4M 

2,2x10_4M
15 528 2,0x10 "M 

3,OxlO“5M 

1,1x10*" 4M 

2,lxlO-4M 

7,4x10_4M

15 536

15 541
-42,2x10 Hl15 542

15 551

Fenil-
butazon

_ i3,3x10 3M 2,2x10 “'MAmidazo- 
f en

-4-4-4 10 M1,1x10 rM 
nem gátol

10 TMAlgopirin

-6-6-6 10 ~M10 WM10 MBW 755 c
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Kísérleteink alapján a következő hatáserősségi 

sorrendet állíthatjuk fel:

GYKI 15 528> 15 542 >15 551> BW-755>15 536>15 541

A referensként használt amidazofen és a fenil-

butazon hatástalanok voltak.

6.1.6. Fájdalomcsillapitó hatás vizsgálat patkányokban

A 4. táblázatban a vegyületek analgetikus haté

konyságát a fájdalom-küszöb értékének /t-os növekedé

sében adtuk meg, a karragenin adását követő harmadik 

órában mért adatok alapján.

4. táblázat

Fájdalomcsillapító hatás /$/ 
dózis mg/kg p.o.

Vegyület

3 10 30 100

15 528 59 /6/

8 / 8/

11 /8/ 

28 /16/

17 /8/ 

45 /24/ 

44 / 6/ 

12 / 6/ 

0 / 5/ 

23 / 8/ 

48 /16/ 

44 / 8/ 

27 /30/

15 536 0 / 8/ 

25 / 5/ 

0/6/ 

0/6/ 

52 / 7/

15 540

15 541

15 542

43 / 8/ 

38 / 8/

15 551

15 563 20 /16/ 

3 3 / 8/15 570

43 /30/ 47 /30/Fenilbutazon

Zárójelben az állatszámot tüntettük fel. V*

'j

/у
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A vizsgált vegyületek között a legmarkánsabb 

fájdalomcsillapítónak 10 mg/kg dózisban a GYKI- 

15 563 jelzésű anyag mutatkozott, de a GYKI 15 536, 

15 570 és 15 540-es is jelentó's analgetikus hatású.

6.1.7. Fájdalomcsillapító hatás vizsgálata 

egerekben

5. táblázat

A GYKI 15 528, -536 és -542 jelzésű vegyületek

analgetikus hatása writhing tesztben

Fájdalomcsillapító hatás /%/ 
dózis mg/kg p.o.

Vegyület

1003010

30 /12/

0 Д2/
21 /12/ 

32 /12/ 

52 /12/ 

13 /24/

15 528

19 /12/ 

0 Д2/ 

6 /36/

15 536

15 542

21 /24/Fenilbutazon

Zárójelben az állatszámot tüntettük fel. 

Az anyagok e tesztben gyenge hatást mutattak .
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6.1.8. Normoterm patkányokban végzett hőcsökkentő 

hatás vizsgálata

Kísérletei feltételeink között a GYKI 15 528 

és 15 542 jelzésű vegyületek nagyobb hőmérséklet
m

csökkenést eredményeztek, mint a GYKI 15 536-os, 

ill. a referensként használt fenilbutazon.

Patkányok testhőmérsékletének alakulása a GYKI-

15 ООО-es vegyuletekkel való kezelés után

o/~О

38

ъ?-
Ki

idő (pe^c,30 1206030

11. ábra

Jelzések:

—15 528 100 mg/kg p.o. 

15 542 100 mg/kg p.o.

Kontroll

15 536 100 mg/kg p.o. 

fenilbutazon 100 mg/kg p.o.

Az ábrán feltüntetett eredmények 6-6 patkányban végzett

&

■G-

mérések átlaga.
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6.1.9« Hőcsökkentő hatás vizsgálata lázas patkányokban

A GYKI 15 528 és 15 542 jelzésű vegyületek 

50 mg/kg dózisban orális kezelés mellett jelentős 

lázcsökkentő hatással rendelkeznek, mig a GYKI- 

15 536-os anyag lényegesen gyengébben csökkentette 

a testhőmérsékletet.

100 mg/kg dózisban a lázcsökkentő hatás foko

zódott, azonban a GYKI 15 536-os anyag hatása itt 

is gyengébbnek mutatkozott, mint a másik két vegyü- 

let.

. HOCSOKKENW ' ЧАТАS VIZSGÁLATA 

LAZAS PATKÁNYOKON°c
i i—l

rí

li
59 - И

■- ,
Ä й/ fel■№ У

35 JÉ УV■

Í335-2 V- ч
37 •3 ' \\ч^ NN ч ч=Г-С >ччS ч чч Ч V36 ч ччч чуч

5 ORA3Zо

12. ábra

J elzések:

15 536 100 mg/kg р.о. 

Щ 15 542 100 mg/kg р.о. 

Az ábrán feltüntetett eredmények 12-12 patkányban vég

zett mérések átlaga.

kontroll

Щ 15 528 100 mg/kg p.o.
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Megadjuk a vegyületek "hőmérsékleti index"-ét 

és a lázat csökkentő %-os gátló értékeket is /50 

és 100 mg/kg dózisban/. /6. táblázat/.

6. táblázat

Dózis
mg/kg
p.o.

Hőmérsékleti
index

GátlásVegyület
1o

15 528 115-1,050

136-1,9100

264,615 536 50

3,9 42100

9215 542 50 0,5
602,1100

5,32Kontroll
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6.2. A vegyületek hatása szubakut kísérleti gyulladás

modellen

6.2.1. Sar.jszövetképződést gátló hatás vizsgálatának 

eredményei

A vatta granulóma teszten végzett vizsgálatok 

eredményeit a 7. táblázat-mutatja.

Az eredmények alapján látható, hogy az ötszöri 

kezelés nem eredményezett additiv hatást, vagyis 

csak azok a vegyületek mutattak aktivitást, amelyek 

akut kisérletben /karragenin ödéma/ is hatékonyak

voltak.
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7. táblázat

*GátlásAdagolás
módja

Vegyület
í. p. p.o.

mg/kg 12,5 25 10030 50

12/5/ 

34/5/ 

28/5/ 

//5/ 

11/5/ 

25/5/ 

40/5/ 

19/5/ 

//5/ 

0/5/ 

4/4 x 

//5/

15 527

0/5/
17/10/

15 528 0/Ю/ 20/10/ 42/10/ 

35/10/ 47 /5/10/10/15 542

15 549

15 550

9/5/

24/10/

15 551

0/5/ 31/10/ 0 /5/15 536

15 540

15 563

15 523

14/5/15 535

15 562

28/5/

15/24/

44 424
Fenil-

butazon 35/13/34/9/

Zárójelben az állatszámot tüntettük fel.

XA GYKI 15 535 jelzésű vegyület 30 mg/kg dózisban az 

állatok pusztulását okozta.

■
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6.3« A vegyületek hatása krónikus kísérleti 

gyulladás-modelien

6.3.1. Adjuváns artritisz gátlása patkányokban

A krónikus gyulladást modellező adjuváns 

artritisz tesztben csak a megelőző vizsgálatokban 

hatásosnak talált GYKI 15 528, 15 536 és 15 542 

jelzésű vegyületek.et vizsgáltuk meg.

A vegyületeknek a gyulladás elsődleges és 

másodlagos elváltozására gyakorolt hatását /a 

kezelt és kezeletlen láb-térfogatának változása/ 

a 13. ábrán tünettük fel.

A GYKI 15 528 jelzésű vegyület elsődleges és 

másodlagos /mely egy immunológiai folyamat ered

ménye/ elváltozást gátló hatása meghaladja a re

ferens anyag hatékonyságát, a 15 542 jelzésű ekvi- 

mig a 15 536 jelzésű anyag nem éri el a 

fenilbutazon értékeit.

aktiv,
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Adjuvans artritisz gátlása patkányokontalptérfo 
gat nöí5° 
vekedés

-

m
' \ a/ \ s% /120 S/

I /
f110L l100 / a

/90 9/ 860 о u70 e(a --60 lII

50 vp a40 5d l30 [i • • >
'<X & -

' >/ A °20' *
10, 9
0^., •*"-W' V/7i 1 • -t/л- *—

1 2 3 6 7 8 9 Ю13 14 1617 2021

13. ábra

Jelzések:

kontroll kezeletlen jobb láb 

kontroll kezelt .jobb láb 

-Ф- GYKI 15 528 25 mg/kg p.o.

-Д- GYKI 15 536 25 mg/kg p.o.

-G- GYKI 15 542 25 mg/kg p.o.

-{3- fenilbutazon 25 mg/kg p.o.

• 0 • •

----  kezeletlen bal láb

нф kezeletlen bal láb 

-jAj kezeletlen bal láb 

-Q- kezeletlen bal láb 

-0 kezeletlen bal láb



66

A 14. és 15. ábra az állatok testhőmérséklet és

testsúly változásait mutatja be.

Hömérséklet(C°)
kontroll

О
So 516 л 
/г5ZU Ф

400
390
380
37,
300 1----- i------ 4 időt 2 31

(nap)Freund adjuvóns 
adása

Sulyváltozás(g)
,n n’iZ О
1Oh % A
teb'ZH 9

idő
(nap)15

kortyol/
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6.4. Magatartási ás toxicitási vizsgálatok

Az akut toxicitásra és magatartásra kifejtett 

hatások vizsgálati eredményeit az 1. táblázatban 

adtuk meg, megfigyelési idő huszonnégy óra volt.

A gyulladáscsökkentő teszteken kimagasló ered

ményt mutató három vegyület /GYKI 15 528, 15 536,

15 542/ pontos LD^-q értékeit Litchfield és Wilcoxon 

szerint határoztuk meg.

8. táblázat

Aleut toxieitási vizsgálat egéren

/14 napos megfigyelés/

LD^0 értékek /mg/kg p.o./ és 

95 fo-os konfidencia intervallum
Vegyület

920 /760 - 1113/

1070 /723 - 1584/

1100 /821 - 1474/

820 /630 - 1066/

15 528

15 536

15 542

Fenilbutazon

Mind a négy anyag esetében az egy órán belül 

elhullott állatok tónusos görcsökben pusztultak el. 

Felboncolva, a gyomorban, vékonybélben, májban, ve

sében és a, lépben makroszkópos elváltozást nem ta

pasztaltunk.
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A harmadik, negyedik napra elpusztult állatok 

gyomrában, csak a magas dózisokban /1 500 mg/, 1-1 

pontszerű bevérzést tapasztaltunk, fenilbutazon 

esetében 5-6 erózió és egy ulkusz volt látható, a 

GYKI vegyületek alkalmazásakor gyomorfekély nem 

alakult ki, kisfoké, lépmegnagyobbodást azonban ész

leltünk. Vékonybélben, májban és a vesében makrosz

kópos elváltozást nem tapasztaltunk.

A 14. napot túlélő állatokat éterrel túlaltat

tuk, a fent emlitett szerveket megvizsgáltuk, a 

GYKI vegyületekkel kezeltek közül csak néhány állat

ban tapasztaltunk lépmegnagyobbodást, fenilbutazon 

esetében nem. Egyéb elváltozást nem észleltünk.



- 69 -

7. AZ EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE

7.1. Hatásszerkezet összefüggések

A gyulladáscsökkentő célra előállított kb. 

ötven pirazolkarbonsav-hidrazid száiraazék farma

kológiái vizsgálatakor az.alábbi szerkezet-hatás 

összefüggéseket állapítottuk meg:

1. a pirazolgyürü cseréje, más hetero-atomot tartal

mazó, vagy hetero-atomot nem tartalmazó gyűrűre, 

a vizsgált esetekben a gyulladáscsökkentő hatás 

megszűnését eredményezte /GYKI 44 430, 44 351,

44 364, 44 424/; /1. táblázat/

2. csak a metil csoportot 3-as helyzetben tartalmazó 

vegyületek voltak hatásosak;

3. a pirazol gyűrű nitrogénjein történt szubsztitú

ció hatásnövekedést nem eredményezett /GYKI 15 562,

44 482/;

4. a hidrazid 2-es nitrogénjén csak az aril szubszti

túció volt hatásos;

5. a pirazol és az aril gyűrű közötti atomok számát 

növelve a hatás elvész /benzil-, benzál-hidrazid/;

6. a fenil-gyürün lévő elektronszivó klór lényegesen 

nem befolyásolta a gyulladáscsökkentő hatást a 

csak fenil szubsztitúciót tartalmazó molekulához

képest /GYKI 15 542, 15 528/;
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7. a para helyzetű klór /GYKI 15 542/ előnyösebbnek 

mutatkozott, mint az orto-/GYKI 15 550/ illetve 

a méta szubsztitúció /GYKI 15 549/;

8. a klór atomok számának növekedése a hatást gyen

gítette /GYKI 15 536/;

9. egyéb szubsztituensek bevezetése /trifluormetil, 

bróm/ hatáscsökkenést eredményezett /GYKI 15 570, 

44 464/

10. az egy /GYKI 15 551/, ill. a több /GYKI 15 541/ 

elektronküldő csoportot tartalmazó anyagok hatása 

elmaradt a metilt is és klórt is tartalmazó 

/GYKI 15 540/ vegyület hatásától;

11. ha metil csoportot etilre cseréltük a hatás meg

szűnt /GYKI 15 580/;

12. formil gyök bevitele a molekulába hatásnövekedést 

nem eredményezett, a vegyületek toxicitása viszont 

megnőtt /GYKI 15 523, 15 535, 44 449/.
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7.2. A disszertáció legfontosabb megállapitásai

Eredményeinket összefoglalva megállapíthat

juk, hogy vizsgálataink során sikerült két far- 

makológiailag hatásos vegyületet kiszűrnünk /GYKI- 

*15 528 és 15 542/.

Mindkét vegyület akut gyulladáscsökkentő vizs

gálataink során, karragenin ödéma teszten jelentős 

hatást mutatott. Antiflogisztikus értékük a fenil- 

butazonnál erősebb.

Meglepően jó az anyagok hőcsökkentő hatása, bár 

ehhez némileg hozzájárul gyenge hipotermizáló effek

tusuk is.

Fájdalomcsillapító aktivitásuk 10 és 30 mg/kg 

dózisban valamivel jobb, mint a fenilbutazon analge-

tikus effektusa.

A vegyületek az 5-HT okozta ödéma gátlásában 

inaktívaknak, bizonyultak, tehát hatásukban nem a 

szerotonint antagonizáló tulajdonság játszik szere

pet .

Szubakut vatta-granulóma teszten vizsgálataink 

eredményei szerint vegyületeink hatása a fenilbuta- 

zonnal megegyezik.

Krónikus adjuváns artritisz teszten a GYKI - 

*15 528 jelzésű vegyület hatása kiemelkedő, különösen
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a másodlagos, immunológiai jellegű elváltozásokat 

csökkentette jelentősen.

A GYKI 15 536 és 15 542 jelzésű vegyületek ha

tása valamivel gyengébbnek bizonyult.

Hatásmechanizmus vizsgálataink során sikerült 

meggyőzően bizonyítanunk, hogy a kiválasztott ve- 

gyületeink hatása nem a ciklooxigenáz enzim bénitá- 

sával függ össze, hanem potens inhibitorai a lipoxi- 

genáz enzimnek.

Mivel az anafilaxiás reakció egyik fő mediá- 

toraként az SRS-A-t tartják számon /69/, kísérlete

inket in vivo antiallergiás modellekre is szeretnénk 

kiterjeszteni.
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